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والفلسفة الدولة

بخراسان. السامانية الدولة ظل يف سينا ابن نشأ
العبايس الخليفة عن مستقلة العرص ذلك يف جميًعا فارس وأقاليم خراسان وكانت
الخطبة بغري العباس بني لخليفة يدينون وال عليها املتغلبون األمراء يحكمها ببغداد

واألعياد. الُجمع صلوات يف املنابر عىل باسمه
أكثرهم كان أو — كانوا ألنهم األمر والية يف بحقه إيمان عن له خطبتهم تكن ولم
لخلفاء يخطبون وإنما املستورين، ألئمتهم ويتشيعون العلويني بحق يؤمنون — األقل عىل
الخالفة سلطان إىل الفعيل الحكم سلطان يجمعوا أن من شأنًا أضعف ألنهم العباسيني

األقاليم. جميع يف بالحكم األمراء تفرد أن بعد اإلسمية،
فيعرتف بينهما، األمر تقسيم عىل املستكفي عاهد بويه بن أحمد أن ذلك أمثلة ومن
عىل الخالفة استكثر ثم السلطان. بلقب له املستكفي ويعرتف الخالفة بلقب للمستكفي
الدهاة بعض له فقال العلويني، إىل وإسنادها العباسيني من بانتزاعها فهمَّ املستكفي
ولو الخالفة، أهل من ليس أنه وأصحابك أنت تعتقد خليفة مع «إنك صحبه: خاصة من
تعتقد من معك كان الخالفة يف علويٍّا أقمت إذا ولكنك دمه، مستحلني لقتلوه بقتله أمرتهم

«… وقتلوك دمك الستحلوا بقتلك أمرهم فلو خالفته، صحة وأصحابك أنت
العباسية الدولة مجد إبان يف املأمون قبل من خراسان أمر الطاهريون توىل وملا
بن هللا عبد بن سليمان فعل كما العلويني، مع وقلوبهم العباسيني مع مصالحهم كانت
الفاطميني. دماء ليحتسب اختياًرا فانهزم طربستان، يف زيد بن الحسن حارب حني طاهر
الذي هو الحسني بن طاهر ألن الطاهرية، الدولة ظل يف السامانية الدولة نشأت وقد
العبايس املعتمد له عقد ثم سمرقند، والية عىل سامان بن أسعد بن أحمد بن نرص ثبت
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ومائة نيف بعد ظلها يف سينا ابن ولد التي السامانية اإلمارة به ابتدأت النهر، وراء ما عىل
نشأتها. من سنة

كان كما جاورها، وما طربستان يف العلويني يقاتلون السامانيون األمراء كان وقد
من عارصهم ومن ولكنهم السياسية، املواقف بعض يف بويه وأبناء طاهر أبناء يقاتلهم
العلوية بالدعوة ويرحبون للعلويني بالوالء يدينون رعاياهم أن يعلمون كانوا فارس أمراء
أن الباطنية من الغالة كراهة تمنعهم وال وخراسان، النهر وراء سيما وال مكان، كل يف

الوالء. ذلك عىل يصمدوا
الفلسفة ومذاهب النظر مباحث معها ذكرت فقد العلوية الدعوة ذكرت ومتى
وتعزيز املكشوف الظاهر إنكار عىل بها يستعان دراسة وكل والتصوف الحكمة ومدارس
القائم السلطان خصوم ألنهم التجديد أنصار من العلويون كان إذ املستور. الباطن
عىل واشتبكت بالسياسة امتزجت قد املختلفة بفروعها الفلسفة وكانت الواقعة، والحالة
الغاصب والسلطان شيئًا الحق اإلمام فأصبح واإلمامة، وامللك الخالفة بمسألة الخصوص
والقرن الثاني القرن بني فيما كتب الفارابي أن املصادفات محض من وليس آخر. شيئًا
املادة عن املعرضني األتقياء من فيجعله الفالسفة سنة عىل الصالح اإلمام يصف الثالث
الفطنة ونفاذ العارضة قوة من له ينبغي بما ذلك ويقرن األرواح، لذات عىل املقبلني
النهر وراء فيما نشأ قد الفارابي فإن والفضيلة. والعفة العدل ومناقب العزيمة ومضاء
بالزوال. يؤذن هزيل شبح وهي العباسية وحرضالخالفة العلوية، الدعوة استفحلت حيث
الصفاء، إخوان رسائل فصلته قد األئمة فضالء عىل كالمه يف الفارابي أجمله والذي

والنبات. والحيوان املعادن يف الطبيعة نواميس إىل به ورجعت
قد بأنا أخي يا «اعلم تقول: حيث البيت آل إىل الدعوة يف رصيحة اإلخوان ورسائل
واحدة كل الحكم وطرائف العلوم وغرائب اآلداب فنون يف رسالة وخمسني إحدى عملنا
أهل قراءتها وسمع إخواننا فيها نظر إذا لكيما واألنموذج واملقدمات املدخل شبه منها
بيت أهل تفضيل من بها مقرون هو ما حقيقة وعرفوا معانيها بعض وفهموا شيعتنا
من فيهم يعتقدون ما تصديق لهم تبني النبوات علم ووارثو هللا علم خزان ألنهم النبي

واملعرفة.» العلم
وراء وفيما سينا ابن عرص الخصوصيف عىل يستغرب ال الفلسفية املباحث فانتشار
الفلسفة وألن النائية، األطراف تلك يف أقواها عىل كانت العلوية الدعوة ألن وخراسان. النهر
مطلبًا الزمن ذلك يف كانت فقد النائية األطراف تلك يف أما زمان. أو مكان كل يف عقلية لذة
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وهي بالدين، اإليمان وقوة السياسية املساعي وقوة العقلية األشواق قوة من القوة يستمد
يف اإللهي الروح بحلول قديًما الناس آمن حيث املانوية ومهد الهند من مقربة عىل هناك
ينسب ما يستغربون فال والزهاد، النساك وقداسة األرواح بتناسخ وآمنوا البرش أجساد

والكرامات. األرسار من أو الصفات من ذلك دون اإلمام إىل

جميًعا املرشقيني الفالسفة كبار أن الصدد هذا يف املؤرخ تفوت ال التي املالحظات ومن
— الكندي جد كان فقد سينا. وابن والفارابي الكندي وهم الشيعة، أنصار من كانوا
كلها كندة وكانت صفني، معركة معه وشهدوا عيلٍّ مع قاتلوا ممن — قيس بن األشعث
األموية الدولة عىل خرجوا ممن الكندي آباء وكان الهاشميني، وشيعة األمويني خصوم من
التشيع بني جمع فقد الفارابي أما زمانها. يف عليهم مغضوبًا ولبثوا مناصبها من وجردوا
سينا ابن تشيع من وحسبك البيت، آلل املتعصبة حمدان بني دولة إىل وآوى والتصوف
عيلِّ أبو وهو: عيلٍّ آل نرصة يف عريق نسب عىل يدل الذي واسمه اإلسماعيليني بني نشأته

… عيلِّ بن الحسن بن هللا عبد بن الحسني
واملباحث اإلسماعيلية الدعوة مراكز من مركًزا سينا ابن فيه ولد الذي البيت كان بل
تلميذه عنه رواه فيما قال وكفى. بها اإليمان منها قصاراهم يكن ولم الفلسفية،
سمعت وقد اإلسماعيلية، من ويعد املرصيني داعي أجاب ممن أبي «وكان الجوزجاني:

«… أخي وكذلك هم، ويعرفونه يقولونه الذي الوجه عىل والعقل النفس ذكر منهم
شأنه من ذكر إال شأن صاحب أو وزير أو أمري سينا ابن ترجمة يف ذكر أن وقل
العلوم، هذه محبي من كان أنه أو والحكمة، العلم بأسفار عامرة مكتبة يقتني كان أنه
كان أنه أو الطبيعة، وراء فيما الفكرية والدراسات والنظر املنطق علوم بها ويعنون
عىل فيها يتوفر ملن داره يفتح كان أنه أو واملساجلة، للمناظرة األيام من يوم يف يجلس

والتصنيف. التأليف
يحيى عن األفرودييسرواية اإلسكندر ترجمة يف الحكماء تاريخ صاحب القفطي قال
رأيتهما الربهان ولكتاب كله الطبيعي للسماع اإلسكندر رشح «إن الفيلسوف: عدي بن
ألحتال فمضيت ديناًرا، وعرشين دينار بمائة وعرضا … هللا عبد عيلِّ بن إبراهيم تركة يف
بثالثة خراساني رجل عىل كتب جملة يف الرشحني باعوا قد القوم وأصبت وعدت بالدنانري

«… الكم يف تحمل الكتب هذه وكانت … دينار آالف
رشوح ألنها الضخم الثمن بهذا الورق من لفافة يشرتي خراساني» «رجل كان فإذا
خراسان. يف اإلعالم عن فضًال النكرات بني الفلسفة شأن كان كيف إذن علمنا فقد فلسفية،
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نبوغهم فيستغرب العصور، من عرص يف أو األوطان من وطن يف ينبغون العباقرة بعض
أن الغريب بل بيته، يف وال وطنه يف وال عرصه يف نبوغه يستغرب فال سينا ابن أما فيه.

فيلسوف. نابغ فيه يظهر ال ثم الحالة تلك عىل والبيت واملوطن العرص يكون

سينا ابن سرية (1)

السامانية، للدولة عامًال األفغان بالد يف بلخ أهل من عيلٍّ بن الحسني بن هللا عبد كان
إىل وكانت بخارى، ضياع من «خرمتني» قرية بأعمال الترصف قبلها من يتوىل وكان
تزوج ومنها أهلها، بعض إىل ويتعرف يزورها فكان أفشنة، قرية عمله يف مركزه جوار
اشتهر الذي «الحسني» ابنهما لهما ولد وفيها خلكان، ابن يف جاء كما ستارة تسمى فتاة
ثم وأطبائه، الرشق فالسفة بني األسماء أشهر اسمه وأصبح سينا» «ابن العليا بكنيته

سواه. إىل ينرصف ال عليه علًما الرئيس الشيخ لقب أصبح
بخارى، إىل عمره من الخامسة السنة يف آله مع وانتقل ٣٧٠ه/٩٨٠م، سنة يف ولد
وتفسري والوجود الخلق يف مذهب صاحبة يومئذ وهي اإلسماعيلية طائفة من أبوه وكان
يستمع وهو الصغري الحسني فنشأ معانيها، من والباطن ألفاظها من بالظاهر الرشائع
والنبوة، الربوبية وأرسار و«العقل» «النفس» يف الدينية والتأويالت الفلسفية املناقشات إىل
محمد بن أحمد بكر أبي عىل اللغة وتعلم عمره، من العارشة دون وهو القرآن وحفظ
الناتيل هللا عبد أبو ببخارى ومر الزاهد. إسماعيل عىل الفقه وتعلم الخوارزمي، الربقي
عىس منزله يف الوالد فاستنزله والرياضة، باملنطق الشتغاله باملتفلسف يعرف كان الذي
لصاحبه املنطق يف «ايساغوجي» كتاب الحسني عليه فقرأ بعلمه، النجيب الناشئ ينتفع أن
لبطليموس والجغرافية الهيئة علم يف املجسطي وكتاب بفرفريوس، املشهور الصوري ملك
حد يف أستاذه يناقش هو فإذا صباه أوائل يف الفيلسوف باكورة وظهرت الجغرايف،
رأي فيها له وكان الفلسفي مذهبه عليها دار التي الحدود من وهو خاصة «الجنس»
عىل قادر هو ما كل عنه تلقى قد تلميذه أن األستاذ وعلم وأرسطو، أفالطون بني فاصل
الزمان. ذلك يف املتفلسفني الدراويش سنة عىل بالبالد مطافه إىل منرصًفا فاستأذن إعطائه
والرياضة، واملنطق الحكمة علوم من يديه بني وجده ما كل الصغري الفيلسوف واستتم
بطولها ليلة ينام ال طلبه أيام يف وكان عمره، من عرشة الثامنة يف وهو الغاية فيها فبلغ
بتلك يحلم هو فإذا النوم غلبه وربما والتحصيل، القراءة غري عمل إىل بالنهار يلتفت وال
تستغرب وال الدارسون يعرفها حالة وهي منامه، يف وجوهها له وتتضح بأعيانها املسائل
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ينفرد وال العقالن فيتعاون الحالة هذه يف يتنبه الباطن الوعي ألن الحديث؛ العلم رأي يف
بالتفكري. الظاهر العقل

«قرأت فقال: اإللهية، املعارف تحصيل يف كبري بفضل للفارابي سينا ابن ويعرتف
أعدت حتى واضعه غرض عيلَّ والتبس فيه، ما أفهم كنت فما الطبيعة بعد ما كتاب
من وأيست به، املقصود وال أفهمه ال ذلك مع وأنا محفوًظا، يل وصار مرة أربعني قراءته
العرصيف وقت حرضت األيام من يوم يف أنا وإذا فهمه، إىل سبيل ال كتاب هذا وقلت نفيس
فائدة ال أن معتقد متربم رد فرددته عيلَّ فعرضه عليه، ينادي مجلد دالل وبيد الوراقني،
محتاج وصاحبه دراهم بثالثة أبيعكه رخيص فإنه مني هذا اشرت يل: فقال العلم، هذا من
الطبيعة، بعد ما كتاب أغراض يف الفارابي نرص أبي كتاب هو فإذا فاشرتيته ثمنه. إىل
أنه بسبب الكتاب، ذلك أغراض الوقت يف عيلَّ فانفتح قراءته وأرسعت بيتي إىل ورجعت
عىل كثري بيشء يوم ثاني يف وتصدقت بذلك، وفرحت قلب، ظهر عىل محفوًظا يل كان
يف والحكمة الفلسفة مراجع عىل اطلع سينا ابن أن يبعد وال «… تعاىل هلل شكًرا الفقراء،
الظن هذا يبلغ لم وإن الدعاة، بعض من صباه يف اللغة هذه تعلم وأنه اليونانية، اللغة

اليقني. الخرب مبلغ
«مبدع إىل ويبتهل ويصيل الجامع إىل يرتدد أن مسألة يف تحري إذا عادته من وكان
املسائل من بمسألة ضاق أنه منه يعهد ولم ويتيرسعسريها. مغلقها له ينفتح حتى الكل»
ويزيد يجيدها فكان األخرى العلوم أما الطبيعة. بعد ما مباحث أو اإللهية الفلسفة غري يف
اطلع أنه عرشة الخامسة دون وهو له واتفق منها، التنقيح إىل احتاج ما وينقح عليها
من ليس الطب علم «إن وقال: قراءتها، عىل وعكف بها فتعلق الطب مراجع بعض عىل
وأبا املسيحي سهل أبا ويراجع تارة درسه يف نفسه عىل يعتمد فكان الصعبة» العلوم
السابعة يبلغ فلم أخرى. تارة الروايات بعض يف جاء ما عىل نوح بن الحسن منصور
لهذا املنقطعون وجاءه الرشقية، اآلفاق يف والتعليم بالتطبيب شهرته ترامت حتى عرشة
بالعلم واالستفادة للخري املرىضحبٍّا ويعالج يعلمهم وكان عليه، ويقرأون يسألونه العلم
فشفاه عرشة السابعة يف وهو منصور بن نوح األمري وعالج الحطام، وجمع للتكسب ال
كتبه دار عىل االطالع يف له وأذن األمري فاستدناه األطباء، مشاهري أخطأ حيث وأصاب
فرأى بعض»، عىل بعضها منضدة كتب صناديق بيت كل يف كثرية، بيوت ذات «وكانت
رجل كل مرتبة وعرف بفوائدها وظفر قط الناس من كثري إىل اسمه يقع لم ما الكتب من

علمه. يف
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حتى يتتبع وال يتصفح أن — العلم من تمكن أن بعد — االطالع يف طريقته وكانت
الكتاب. يف املوضوعات بأصعب املؤلف قدرة يمتحن

عرشة الثامنة ففي التدوين، يف رسعته غري التحصيل يف رسعته من أعجب يكن ولم
عدا ما عرصه علوم خالصة وأودعه مريديه، بعض لرجاء إجابة «املجموع» كتاب ألف
وإال أنضج، معي اليوم ولكنه أحفظ، للعلم يومذاك «كنت كهولته: يف وقال الرياضيات،

يشء.» بعده يل يتجدد لم واحد فالعلم
الجوزجاني — األمني تلميذه روى كما أمثلتها فمن والتأليف التدوين يف رسعته أما
منه طلب «أنه عنه أثر ما أصدق للخلف ونقل كتبه تأليف عىل واستحثه الزمه الذي —
الشيخ وكتب فأحرضهما، واملحربة الكاغد وطلب غالب، فاستحرضأبا الشفاء، كتاب إتمام
كتب حتى يومني. فيه وبقي املسائل، رءوس بخطه الثمن عىل جزءًا عرشين من قريب يف
ظهر وعن حفظه من بل إليه، يرجع أصل وال يحرضه كتاب بال كلها املسائل رءوس
ويكتب مسألة كل يف ينظر فكان الكاغد وأخذ يديه، بني األجزاء تلك الشيخ ترك ثم قلبه،
ما واإللهيات الطبيعيات جميع عىل أتى حتى ورقة خمسني يوم كل يكتب فكان رشحها،

والنبات.» الحيوان كتابي خال
بعض تأليف يف صنع كما مسافر، وهو الفلسفة معضالت يف الكتب ألف ربما بل

النجاة. فصول
أو التحصيل يف مألوفه من يشء عن تشغله فلم الرشقية الدول يف جليلة أعماًال وتوىل
والكتابة للتدريس ويجلس بالنهار، الدولة أعمال يرصف فكان والسماع. اللهو أو الكتابة
«… بآالته مجلسالرشاب وهيئ اختالفطبقاتهم عىل حرضاملغنون فرغنا «فإذا … بالليل
قواه يف املجامعة قوة وكانت كلها، القوى قوي الشيخ «وكان الجوزجاني: قال
حتى مزاجه قوة عىل يعتمد الشيخ وكان مزاجه، يف فأثرت … وأغلب أقوى الشهوانية
أخذه أن إىل الكرخ باب عىل فراش تاش الدولة عالء فيها حارب التي السنة يف أمره صار
إليها يدفع هزيمة من إشفاًقا برئه عىل ولحرصه — الغالظ األمعاء مرضيف أي — قولنج
بعض فتقرح كرات، ثماني واحد يوم يف نفسه حقن املرض مع فيها املسري له يتأتى وال

«… أمعائه
طويلة! ضيقة يحبها وال قصرية عريضة الحياة يحب إنه فقال: ذلك يف خوطب وقد
السادسة نحو يف مات ألنه — أمنية تسمى أن صح إن — األمنية هذه سينا البن وتمت
والخطر. باللهو حفلت كما والعمل، بالحركة حياته وحفلت الشمسية، بالسنني والخمسني
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عاشيف ألنه األحوال، جميع يف مرامه ويوافق يرسه مما الحافلة العريضة الحياة تكن فلم
العباسية، الدولة من الرشقية الرقعة يف األقاليم أمراء بني امللك عىل والتنازع عرصاالنقسام
باسمه مجالسهم وتزيني بتقريبه األمراء تغريان بالعلم وشهرته بالطب شهرته وكانت
يريدوه لم وما وتعمدوه أرادوه ما أحوالهم تقلب من ولحقه منازعاتهم يف فدخل وفضله،
زي ويف تارة الفقهاء زي يف مرة غري بنفسه ونجا والسجن للقتل فتعرض يتعمدوه. ولم
وجرجان، والري وهمدان وأصفهان خراسان بني رحالته وكثرت أخرى، تارة الدراويش
يف وبعضها للقتال، يزحفون وهم والجند األمراء صحبة يف الرحالت هذه بعض وكان
وثيقة صلة له وانعقدت وهؤالء، هؤالء به يقصده مما هربًا والجند األمراء عن خفية
وبغضه دعوتهم عن أعرض ألنه الغزنوية؛ الدولة أمراء عدا ما األمراء هؤالء بجميع
سيما وال األخرى املذاهب بأصحاب البطش إىل ذريعة السنة إىل الدعوة جعلوا أنهم فيهم
من أصدقائه عىل قسوتهم لهم يغفر لم ولعله والرياضيات، بالفلسفة واملشتغلني الشيعة
الخدم من ذلك قبل لهم كانوا وقد وعذبوهم بهم غدروا فإنهم السامانية، الدولة أمراء
واألدب الفن عىل لعطفهم سامان آل أمراء من والحكماء األدباء إىل أحب يكن ولم واألتباع،
والفردويسوأصحاب الرازي رعاة أنهم عندهم وحسبهم والتحصيل، للتأليف وتشجيعهم

املسلمني. بالد يف الورق صناعة نرشت التي سمرقند
الثانية يف وهو أبوه ومات عرشة، الثامنة يف سينا وابن هذه السامانية الدولة دالت
الوزارة له وتقلد همدان يف البويهي الدولة بشمس ولحق البالد يف فتقلب والعرشين،
واعتقلوه عليه فثاروا والرتك، الديلم من الجند أغضب أنه لوال جواره يف يستقر أن وأوشك
طلب يف مستخفيًا بالديار يلوذ الطبيب الوزير وراح منهم األمري فأنقذه بقتله، وهموا
ملداواة واستبقاه إليه واعتذر عنه فبحث األمري املرض وعاود الفتنة هدأت حتى األمان

وإيناسه. وعلمه بطبه ونفسه جسده
بن الدولة بعالء اللحاق إىل وتاق همدان يف باملقام الشيخ برم الدولة شمس مات وملا
أربعة القالع بعض يف فاعتقله الدولة عالء بمراسلة امللك تاج واتهمه أصفهان، يف كاكويه

معتقله: إىل يدخل وهو الشيخ يقول ذلك ويف … أشهر

ال��خ��روج أم��ر ف��ي ال��ش��ك وك��ل ت��راه ك��م��ا ب��ال��ي��ق��ي��ن دخ��ول��ي

الخروج وسائل يدبر طليًقا الشيخ فبقي عنها رجع ثم همدان الدولة عالء وفتح
الصوفية، زي يف له وغالمان وتلميذه وأخوه فخرج مؤاتية فرصة له سنحت حتى منها،
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إليه، املقربني أقرب فكان مجلسه يف مقامه ورفع ترحيب أجمل الدولة عالء به ورحب
إليه. وإصغائه الفيلسوف لتقريبه بالزندقة إياه الناس اتهام عىل صحبته يف يفرط ولم
بالطبيعة خربته واستوىف األربعني جاوز وقد الدولة بعالء سينا ابن لحاق وكان
كتبه بعض وأتم السكون وسعه ما العمل إىل فسكن اإلنسانية، وباملعرفة اإلنسانية
عن غاب ما وأرسارها غوامضها من علم حتى اللغة دراسة عىل وتوفر الناقصة،
مجلس يف الجبائي منصور أبي من سمعها كلمة ذلك إىل وحفزه زمانه، يف أساطينها
وأما وحكيم، فيلسوف «إنك الجبائي: له فقال اللغة حديث يف معه خاض إذ الدولة عالء
واجه حتى العربية أرسار يف النادرة الكتب يدرس يزل فلم نرضاه.» فال اللغة يف كالمك

عليه. واستغلق أفحمه بما سنوات بعد الجبائي
عرشات يف ومريدوه الشيخ تالميذ فطمع والشتات، الفزع طول بعد املقام له وطاب
عليهم ليمليها والفراغ الطمأنينة أوقات يتحني الشيخ كان التي واملوسوعات املراجع من
توايل من عنتًا جسمه يف لقي قد كان ولكنه عليهم. استعجم ما موضوعاتها من ويفرس
النفس عن التفريج والتماس اإلجهاد وفرط الحساد ومنازعة األخطار ومواجهة املحن
واعتمد حينًا، والصداع حينًا الرصع واعرتاه القولنج علة به فاشتدت والرشاب، باملتعة

العالج. طول عىل يصرب يكن لم ألنه باملرض أحس كلما الرسيع الحاسم العالج
حتى نفسه يعالج يزل ولم أصفهان، إىل فنقل رحلة يف وهو الداء أزمة أصابته وقد
يف التخليط ويكثر يتحفظ ال ذلك مع «لكنه الدولة عالء مجلس وحرض امليش عىل قدر
فسار همدان الدولة عالء قصد ثم … وقت كل ويربأ ينتكس فكان … املجامعة أمر
تفي ال وأنها سقطت قد قوته أن وعلم … العلة تلك الطريق يف فعاودته الشيخ معه
عن عجز قد بدني يدبر كان الذي املدبر يقول: وأخذ نفسه مداواة فأهمل املرض، بدفع

املعالجة.» تنفع فال واآلن التدبري،
يشء من أشده عىل لنا يبدو حياته يف الفيلسوف يالحق كان الذي الخطر ولعل
الوشاية مخافة نفسه ينازع وهو األمري مجلس شهود عىل الحرص هذا هو واحد:
ال أنه فلوال إليه. واالطمئنان ظنه بحسن األمراء أوىل لعند يومئذ وإنه غيابه، يف واملكيدة

أيام. أو يوم غياب من حياته عىل نقل لم إن مكانته، عىل خيش ملا كان حيث أمان
وتاب «واغتسل الدنيا من يديه فنفض والحذر الخوف املرضعىل غلبه أن يلبث ولم
كل يختم وجعل مماليكه وأعتق عرفه من عىل املظالم ورد الفقراء عىل معه بما وتصدق
أنه صح إن وفاته مرض يف الوشاية من يسلم لم ولعله «… مات ثم ختمة. أيام ثالثة

الروايات. بعض يف جاء كما محبوًسا مات
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والفلسفة الدولة

ولم وأربعمائة، وعرشين ثمان سنة رمضان شهر من الجمعة يوم وفاته وكانت
وخمسني. ثماني الهجرية السنني بحساب يجاوز

الذين العبقريني أفذاذ من أمثاله سري عىل طرأ ما سريته عىل طرأ أن يلبث ولم
وأصبح والكرامات، األعاجيب عنه ورويت القداسة فجللته حياتهم. يف شهرتهم ذاعت
أن إليهم وخيل املتوسلون، املتربكون به يطيف مزاًرا عقيدته يف املتهم الفيلسوف رضيح
فقيل مكان. كل يف جسده يتنازعون الناس أن أو واحد جسد غري له الرضيح صاحب
يف باملغرب دفن أنه األوروبيني بعض وزعم بأصفهان، دفن إنه وقيل بهمدان، دفن إنه
عن بمرص طبعت قصة يف ورد ما ذلك من وأعجب وتدبريه، رشد ابن بسعي األندلس
إحدى عمر قد الفيلسوف أن فيها وجاء الحارث» أبي وأخيه سينا ابن عيلٍّ «أبي سرية
املرمر من قالب يف استنحت املوت باقرتاب شعر ملا وأنه بسمرقند، ودفن سنة وثمانني
ما وليفعل مات إذا أمره يخفي أن الحكيم جاماس تلميذه وأعلم صورته شكل عىل
الرخام من جرن يف ووضعها سينا ابن جثة وأخذ بالوصية جاماس وفعل … به يأمره
يف شهري وهو القيامة إىل دام الحياة إىل عاد إذا سينا ابن أن تفكر تلميذه ولكن …
جاماس كرس ثم الحالة، هذه عىل تركه فاألوىل رسم، وال اسم لتلميذه يبق فلم العلوم
أما … سبيله إىل وانطلق تلك حالته عىل سينا ابن وترك الحمام وأخفى السابقة الزجاجة
ميزار املسمى الحمام «إن الراوي: قال … يتعجبون والناس يسمع فكان سينا ابن صوت
يف الحمام إىل وأتيت سمرقند إىل سياحتي حني توجهت كنت وقد هذا، وقتنا إىل معمور
طويًال زمنًا فاستمعت قليًال قليًال خلوة داخل من صوته فسمعت وأصغيت التجميد وقت

«… الصوت قل الناس تزاحمت فإذا
علمه عىل وأدلها فلسفته يف للباحث وألزمها فأشهرها الصحيحة الرجل معجزات أما
إنه ويقال الشفاء، مخترص وهو النجاة وكتاب والطبيعيات، اإللهيات يف الشفاء كتاب
املرشقيني، منطق وكتاب إليه، اإلشارة سبقت الذي الجوزجاني تلميذه فأتمه ناقًصا تركه
طفيل وابن الجوزجاني وأثبته املرشقية، بالحكمة املسمى الكتاب من جزء أنه ويرجح
الشيخ وكان املرشقية، الفلسفة باسم وتارة املرشقية الحكمة باسم تارة رشيد وابن
ألنفسنا إال لنظهره جمعناه ما «إننا عنه: ويقول العلية به يختص أن يريد الرئيس
«متعلمو ألفها التي املشائني آراء بعض به وينقض أنفسنا.» مقام منا يقومون والذين
بمرص منه طبع وما ا. تامٍّ يوجد ال الكتاب ولكن فهم» وقلة غفلة عن ألًفا اليونانيني كتب

منحاه. عىل الداللة يف كاف وهو املنطق عىل مقصور
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يف قسم قسمان: وهو «اإلشارات»، كتاب سينا ابن يدرس ملن الكتب ألزم ومن
التطويل. دون اإلملام يطلب من به يستغني وقد اإللهيات، يف وقسم املنطق

والفقه الحكمة من شتى أغراض يف كثرية ورسائل وقصص عجاالت ذلك غري وله
املكتبات يف مخطوًطا بعضها يزال وال منها الكثري طبع واألدب، والتصوف والرياضيات
النفس وقصيدة يقظان، بن حي وقصة الطري قصة جميًعا وأشهرها واألوروبية، الرشقية
وإدراكاتها، اإلنسانية القوى ويف األخالق، ويف واملعاد، املبدأ ويف والقدر، القضاء يف ورسالة
ويف العشق، ويف الرموز، وتأويل النبوات إثبات ويف الحدود، ويف العلوية، األجرام ويف
هذه من املطبوع عىل الحصول العسري من وليس بالفضاء، األرض وقوف ويف الزيارة،

والعجاالت. والقصص الرسائل

ملريديه، سينا ابن علمها التي الطبية املعارف عمدة هو القانون فكتاب الطب يف أما
من ضاع فيما فضاعت فيه يثبتها أن نوى ومعالجاته تجاربه يف ملحقات له وكانت
املبالغة سنة عىل الكتاب هذا أمر جرى وقد الفرار. ورحالت الجيوش غارات بني أوراقه
ابن يف القدرة اعتقدوا كيف رأينا فقد الدهماء فأما السواء. عىل والخاصة الدهماء بني
قرون أربعة الطب مرجع جعلوه فقد الخاصة وأما موتها، بعد الجسوم إحياء عىل سينا
األبيض الورق يساوي ال إنه األندليس الطبيب زهر ابن فيه وقال األوروبية، الجامعات يف
خري هو ما زمان يف يكن لم كتاب أنه املبالغات هذه بني الحق ومقطع عليه. كتب الذي

والعالج. الطب شئون يف وأجدى منه

البريوني به فاتصل والتصنيف، بالتأليف أفاد كما الشخصية بصالته سينا ابن أفاد وقد
وكان اإلنسان، بني تاريخ يف ظهر عقل أكرب إنه األملاني: «ساخاو» األستاذ فيه قال الذي
الشأن ذلك وله سنٍّا منه أكرب وهو — بعد فيما له تنكر وإن — املستفيد سؤال يسأله
أمام الخري أبي بن سعيد أبو به واتصل املتأخرين. من الشهادة تلك عليه تدل الذي
الختالف الجفوة بينهما تقع أن قبل املستفيد سؤال كذلك وسأله زمانه يف املتصوفة
عبيد أبو له وتتلمذ املشهور، األخالقي الفيلسوف مسكويه ابن ولقيه واملزاج، النزعة
بن طاهر بن الحسن وأبو املعصومي هللا عبد وأبو الكرماني القاسم وأبو الجوزجاني
الالحق الجيل أبناء من وهو أساتذته من الخيام عمر وعده املرزبان، بن وبهمنيار زيلة
منهم وبقي والرياضيات، والطبيعيات الحكمة يف النظر أصحاب من وكلهم … بجيله

محسود. مناضل متفوق كل يبتىل كما أكثرهم يف ابتيل ولكنه والئه عىل بقي من
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جميع من الحسد أسباب رزق ألنه محبيه، من أكثر الجملة عىل به املعجبون وكان
النشاط، عظيم بالنفس االعتداد عظيم الشهرة عظيم الذكاء عظيم رجًال فكان نواحيه،
وفيلسوف مشهور طبيب ألنه الرفعة مراتب اجتناب يف له حيلة ال بالحياة، ممتلئًا
املنازعات عصور يف شأنه هذا كان ومن تركوه. ملا والرؤساء األمراء ترك فلو مشهور،
للمغالبة زمانه وجبلة جبلته أعدته فقد وينازعوه، الناس ينازع أن من له مناص فال
ال حيث ومن يشعرون حيث من الناس نفوس يف الصفة هذه له فوقرت واملصاولة،
واحرتقت فيها، غلبه حتى يهدأ فلم باللغة عليه يتعاىل نظري من كلمة سمع يشعرون:
يدانيه وال منها علمه بما لينفرد أحرقها أنه بخارى أهل روع يف فوقع السامانية املكتبة
بقول يعاملوهم أن املغالبة منهم يحسون من مع الناس ديدن زال وما علومه، بمثل أحد
وقع جرم فال … عشاءه» يجعلك أن قبل به «تغد أو يرصعك» أن قبل «ارصعه القائل:

خانوه! ألنهم يهلكهم، أن قبل يهلكوه أن غلمانه خاطر يف
وفاته: بعد به يشمت حاسديه بعض قال

ال��م��م��ات أخ��س م��ات وب��ال��ح��ب��س ل ال��رج��ا ي��ع��ادي س��ي��ن��ا اب��ن رأي��ت
ب��ال��ن��ج��اِة م��وت��ه م��ن ي��ن��ج ول��م ب��ال��ش��ف��اء ن��ال��ه م��ا ي��ش��ف ف��ل��م

يف قيل كما محبوًسا مات أنه يريد أو القولنج، يعني الحبس» «بداء مات أنه يريد
نيس ولو لحاربوه، ساملهم لو فإنه الرجال معاداة يف سينا البن حيلة وال الروايات، بعض
الشيخ به امتحن ما ببعض امتحن غربي ناقد قال كما كالب، أنهم نسوا ملا أسد أنه

الرئيس.

الفلسفة مشكالت (2)

املشكالت بتلك نلم أن املقام يستدعينا الفلسفة مشكالت يف سينا ابن بآراء نلم أن قبل
عليه. املتقدمني مذاهب يف بها حلت التي بالتفسريات نلم ثم

موضوعاته مثل إىل سينا ابن سبقوا الذين أولئك بهم ونعني عليه» «املتقدمني ونقول
بها يحيط أن من أكثر جميًعا الفالسفة مذاهب ألن واعتقاده؛ تفكريه يف أثر لهم وكان

اإلجمال. قبيل من ولو واحدة، عجالة يف اإلحصاء
عادة تنقسم ولكنها … الفالسفة من نبغ ما بقدر الفلسفية املذاهب من العالم ففي
العالم مادة أن أصحابها يرى التي وهي املادية؛ الفلسفة قسم وهما: شاملني قسمني إىل

17



سينا ابن

أن أصحابها يرى التي وهي اإللهية؛ الفلسفة وقسم خارجها، من يدبرها عمن غنى يف
حركتها. منها تستمد مادية» «غري عاقلة قدرة عن تستغني ال املادة

الثنائية املادية مذهب هو اإللهية الفلسفة مناقضة يف إمعانًا املادية املذاهب وأشد
عىل مشتملة بذاتها متحركة قديمة املادة أن يف يتلخص الذي Dialectical Materialism
قوانينها ومن … فيها املستكينة الطبيعة حسب والعقل الحياة منها تنشئ التي العنارص
الدائمة، املغالبة لهذه انقطاع بغري ضده عىل منها ضد يتغلب ريثما فيها األضداد اجتماع
العقل ينشأ كما الحياة فتنشأ «الكيفية» الصفة إىل تتحول فيها «الكمية» الصفة وأن
األنواع من النبات أنواع بعض تظهر كما طفرة وإما التدريج عىل إما التحول، هذا من
وهي إال قط حالة توجد وال الكمية، يف التغري نتيجة وهي إال «كيفية» توجد فال األخرى،
وهذا عليه. تنطوي الذي النقيض منها ظهر إال تمامها تبلغ فال يناقضها، ما عىل تنطوي
تفسري كذلك وهو تشبهها، ال التي العمياء املادة من الحياة ظهور تفسري هو عندهم
نحو أي املتقدم. النحو عىل والكيفيات الكميات فيها تطورت كلما الحياة يف العقل ظهور
تعبرياتهم ومن الكيفية. صفات إىل الكمية صفات من والتحول والضد الضد بني االنتقال
تقرتن التي واملعنوية العقلية الخصائص هذه يف يتجىل «عمًقا» املادية للقوة أن املجازية
أساطني من Engels إنجلز فيقول األولية، املادة يف الدائم بالدور يؤمنون وهم بالحياة.
من دهر يف مداها منها دورة كل تستتم أبدية دورات يف تتحرك املادة «إن املذهب: هذا
األعىل التطور فرتة فيها تلوح دورة عدم: كأنها جانبه إىل األرضية السنة تلوح الزمان
إىل بالقياس صغريًا شيئًا الذاتي الوعي يتوجها التي العضوية الحياة فرتة بها ونعني
املادة هيئات من خاصة هيئة كل فيها تكون دورة نفسه: الوعي وتاريخ الحياة تاريخ
تركيبًا كانت أو الحيوان، أنواع من نوًعا أو حيوانًا كانت أو سديًما أو شمًسا كانت سواء
أبًدا املتغرية املادة إال فيها يدوم ال دورة وانتقال: تحول يف أبًدا — كيميٍّا انحالًال أو كيميٍّا
قسوة من ويبلغ الدورة هذه تتكرر ومهما … األبدية والحركة األبدي التغري ناموس وإال
حني، بعد تغرب ثم وأرضني شموس من فيها تطلع مهما أو واملكان، الزمان يف تكرارها
عليه تتهيأ كوكب أو شمسية منظومة هناك أو هنا تربز أن قبل االنتظار يطل مهما أو
أحياء بينها تنجم أن قبل الخالئق من ينقرض أو ينشأ ومهما العضوية، للحياة البيئة
هذا مع فإننا وجيزة، فرتة إىل ولو بالحياة لها يسمح مالذًا لها وتجد بأدمغتها تفكر
صفة تفقد لن وأنها هي، كما وأبًدا واحدة أبًدا تظل تغرياتها كل يف املادة أن يقني لعىل
وهي — املادة زهرات أرفع بزوال تقيض التي الحديدية الرضورة تلك وأن صفاتها، من

«… آخر زمان يف أخرى كرة بميالدها تقيض بعينها هي — املفكرة القوة
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والفلسفة الدولة

نتكلم ولكننا اختالفها، عىل املادية املذاهب أو الثنائية املادية عىل الرد صدد يف هنا ولسنا
أمثال من اإللهية الفلسفة موقف نجمل أن فعلينا املاديني، غري من «إلهي» فيلسوف عن

اآلراء. هذه
االنتقال هي الحركة ألن مستحيلة؛ األزلية الحركة بأن يقولون األقدمون فاإللهيون
املكان. يوجد أو الحالة توجد الحركة فقبل حالة، إىل حالة من أو مكان إىل مكان من
للحركة سابق املكان إن قيل وإذا الزمان. أو املكان يف يسبقه سابق األزل قبل وليس

الزمان. قبل زمان املكان إن نقول فكأنما األوىل
عىل وسكتت حالٍّ املشكلة جعلت قد بأنها األضداد مسألة يف الثنائية املادية عىل ويرد
التعليالت ويف العقل رأي يف املشكلة هي ما إذ عليه. السكوت يعقل ال خلف وهو ذلك،
الحل هو التناقض كان إذا املشكلة هي وأين األضداد! وقيام التناقض هي الفلسفية؟

املقبول؟
واملادة. الروح تتقابل أو واملادة العقل يتقابل حني مفهومة الثنائية بأن عليهم ويرد
التفسري. موضع ال العجب موضع هو فهذا طبيعتها، يف ملادة ومضادة مادة تكون أن أما
الحياة أن قدروا ملاذا وهو: جواب من له بد ال سؤاًال ينتظروا أن الثنائيني املاديني وعىل

فيه؟ ظهرتا الذي الوقت يف تظهران الفكرية والقوة
آالف عرشة إن مثًال يقال الدورات. أو السنني من مقدار بمسألة ليست املسألة إن
ضعفها من بد فال تكفي ال ألًفا عرشين إن أو سنة، ألف عرشون فتكفي تكفي ال سنة
من أكثر أو مليونني أو سنة مليون من بد فال تكفي ال سنة ألف مائة أن أو ضعفيها، أو
الحياة ظهور وقت إىل األزل منذ والدورات السنني عدد فإن يقاس. ال أو يقاس بما ذلك

اإلحصاء. يقبل وال إحصاء يف يدخل ال
يف خاصة مسألة ولكنها والدورات، السنني من مقدار مسألة ليست إذن فاملسألة
ال التي الخاصة هذه نسمي فكيف اآلزال. أزل من كانت منذ فيها متأصلة املادة طبيعة

امليالد؟ قبل ألف كذا سنة يف إال مثًال العقل أو الحياة بظهور تسمح
املادة وجود تقرير كان إذا املادة؛ قبل العقل وجود تقرير من الهروب هذا كل وملاذا

باألضداد؟ التسليم إىل خطوة أول يف ويلجئنا اإلحاالت هذه إىل بنا يصل العقل قبل
الحركة هذه من فيها التقدم يطرد ثم األزل منذ عمياء قوة املادة تكون وكيف
مرتبة بلوغه عند الحيوان يف العقل حركة ثم الحيوان حركة ثم النبات حركة إىل العمياء
مطرد تقدم أنه ننكر أم سابق؟ عقل يف هداية بغري مطرًدا تقدًما هذا أيسمى اإلنسان؟

والحياة؟ العقل بسبق القول من لنهرب
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الثنائيني املاديني شفاعة كانت وقد األولون. قال كما يعطيه ال اليشء فاقد إن
يحلها ال التي املشكالت يحلوا وأن املحسوسات عند يقفوا أن الخالق العقل أنكروا إذا
مجاوزة ألنفسهم يستبيحوا وأن حالٍّ املشكلة يجعلوا أن أما واإللهيون، العقليون
وجه عىل إال مفهوم غري فذلك املستغربة والفروض األبدية بالدورات ليقولوا املحسوسات
بالعقل القول من أهبط باملادة والقول الهبوط. أمكن كلما الهبوط الغرض أن وهو واحد،
الحل وبدأنا دليل عليها يقوم ال التي املغيبات يف تطوحنا ولو باملادة إذن فلنقل …

األشكال. نهاية هي التي باألضداد

عىل الفالسفة بني الخالف يكثر التي العويصة املشكالت من تخلو ال اإللهية والفلسفة
املادية والفلسفة اإللهية الفلسفة بني الفرق ولكن وتأويالتها. حلولها وتفصيل عرضها
وتركت األشكال، بإقرار األشكال تختم ولم الباب تغلق لم اإللهية الفلسفة أن هذا يف
طريق أو الروحية الرياضة طريق أو التأمل طريق من الوصول يبتغي ملن مفتوًحا الباب

واإللهام. للكشف االسترشاف
وهي: األربع املسائل هذه يف تلخيصها فيمكن املشكالت هذه أما

العالم. وجود (١)
النفس. وجود (٢)
الرش. وجود (٣)

اإلنسان. حرية (٤)

هو هل أخرى: وبعبارة يكن؟ لم أن بعد وجد هل العالم؟ وجد كيف فيسألون:
العدم؟ من حادث

كيل وهو وعال جل هللا وجود مع العدم محل فأين العدم من حادثًا كان فإذا
الوجود؟

يتغري، ال قديم هللا إن قديمة؟ أو حادثة بأحداثه قضت التي اإللهية اإلرادة وهل
هو ملا أو أفضل هو ملا يكون إنما حدوثها ألن اإلرادة؛ حدوث حقه يف يجوز فليس

هللا. إىل بالنسبة ممتنع وكالهما مفضول،
فهل … يشء كل عىل بالقادر هللا اتصاف ومعنى اإللهية القدرة يف يبحثون ثم
شيئًا واملمكن املستحيل يكون إذن املستحيل؟ عىل القدرة معناها يشء كل عىل القدرة
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يسأل إذن باملستحيل؟ متعلقة غري القدرة تكون أم … مختلفان وهما العقل يف واحًدا
من كانت فإن اليشء؟ طبيعة من أم هللا مشيئة أمن االستحالة؟ جاءت أين من السائل:
فكيف آخر سبب من كانت وإن شاء، إذا يمحوها االستحالة يثبت فالذي هللا مشيئة

واملوجودات؟ املعقوالت يف ويجيز يمنع هللا إرادة غري شيئًا العقل يتصور
وتعاىل سبحانه واتصافه هللا بإرادة وحدوثه العالم ملسألة وجيزة خالصة تلك

واملخلوقات. الخلق يف تتجىل التي بالصفات
األجساد؟ من جسد أم مجرد جوهر أهي عنها يسألون فهم «النفس» أما

هي الذي بالعرض فيه تحل وأين الجسد تدبر فكيف مجرًدا جوهًرا كانت فإذا
تفنى وهل فيه؟ تحل الذي الجسد وبني بينها الفرق فما جسًدا كانت وإن عنه؟ منزهة
الجماد؟ وأجرام األحياء تتعرضأجساد كما والفساد وتتعرضللتحلل األجساد تفنى كما
مصريه أين وإىل الجنني؟ جسم يدخل متى املجرد: الجوهر عن السؤال إىل ويعودون
وجدت مستقلة كلتاهما أو الوالد نفس من قطعة الولد نفس وهل جثمانه؟ مفارقة بعد

تأخري؟ وال تقديم بال القدم منذ
يسمى ما العالم يف يوجد كيف يسألون: فهم العالم يف ووجوده الرش مسألة أما

معانيه؟ اختالف عىل ا رشٍّ
وجود إن قيل وإذا يأباه، عما منزه هللا فوجود هللا وجود من العالم وجود إن قيل إذا
املريد؟ بإرادة إال كان إذا يكون وال السواء عىل والرش الخري فيه فالعدم العدم من العالم

موجود؟ غري أو موجود الرش فهل
غري أو صحيح الرش هل فيسألون: آخر وجه عىل املسألة يعرضون آخرون وأناس
إذا كاألرشار األخيار وهل يتفقان؟ ال نقيضان هما أو الخري يوافق هو وهل صحيح؟

يتناقضان؟ ال الرش ورس الخري رس إن قلنا
تعضل التي الفلسفية املسائل محض من هي فليست اإلنسانية الحرية مسألة أما
ولكنها وراءه، ما إىل يتجاوزونه وال موضوعها عىل البحث يقرصون الذين املفكرين عىل
أعماله عىل اإلنسان حساب وبني بينها تربط ألنها الكربى؛ الدينية الفلسفة مسائل من

والعقاب. الثواب من الدنيا الحياة يف أو األخرى الحياة يف يستحقه وما
ما الدينيون: الفالسفة يسأل ولهذا األديان. جميع يف مقرران والعقاب فالثواب
وهل يريد؟ كما والرش الخري عمل يف حر هو هل أعماله؟ يف الحرية من اإلنسان نصيب
مسري هو كما أعماله يف ًا مسريَّ كان وإذا الحياة؟ له خلقت من الحياة أعمال يف حرٍّا يكون

الثواب؟ له يحق كيف أو العقاب به يحيق فكيف وجوده يف
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مذاهب يف اإلنسانية الحرية ومسألة وتعاىل. سبحانه هللا صفات من صفة العدل إن
الدار يف والعقاب الثواب وبني اإللهي العدل بني التوفيق مسألة هي الدينية الفلسفة

الدارين. كلتا يف أو اآلخرة

وعرض حياته يف سينا البن عرضت كما اإللهية الفلسفة ملشكالت رسيعة خالصة تلك
عنهم مستقل رأي فيها له وكان تقدموه الذين الفالسفة حلها وقد وأقواله. كتبه يف لها
سينا ابن لفلسفة التقديم يف كلها حلولهم تناولنا لو الرشح بنا ويطول الحلول. بعض يف
بينهم كانت الذين الفالسفة بحلول هنا نجتزئ فإنما اآلراء، من عنهم به استقل وما
والفارابي وأفلوطني وأرسطو أفالطون وهم والتعليم، التمهيد من وثيقة صلة وبينه
الفصل هذا وسنتبع وفارس، الهند قدماء من املتفلسفة وبعض اإلسماعيلية فرق وبعض

املشكالت. هذه يف الفالسفة هؤالء حلول بإجمال

الفلسفة حلول (3)

مذهبًا بينهم وضع من أول ألنه اليونان؛ بني «اإللهيني» الفالسفة أكرب أفالطون يعد
الزمان. ويف املرتبة يف لها سابقة املادة، عىل مقدمة «الفكرة» يجعل مفصًال

واملادة؛ الفكرة مسألة يف البحث عالجوا الذين الفالسفة بأول ليس هذا عىل ولكنه
وبارمنيدس وفيثاغورس طاليس آراء فيه تقررت أن بعد الفلسفة عالم يف نبغ ألنه
عنهم وورثها اإللهية الحكمة محصول يف بحصته منهم كل ساهم أن وبعد وهريقليطس،
املادة وأن موجود «الروح» أن يعرفون الفلسفة وطالب أفالطون فولد وتابعوه، أفالطون
عىل يبقى وال يتغري «املركب» وأن ثابتة، حقيقة عىل تستقر وال تتغري ألنها باطل غشاء
الجسد وأن مختلفان، عنرصان والروح املادة وأن … البسيط» «الجوهر غري واحدة حالة
الدنيا وأن الروح، عالم وهو الكمال عالم إىل الخلوص وبني العقل بني يحول حجاب

انتهاء. بغري دورات تتبعها دورات يف وتزول توجد بأرسها
وهو ومحاوراته، كتبه يف عنه ورواه سقراط أستاذه من استفاده عما فضًال وهذا

والتلميذ. األستاذ جيل يف إليه وصلت كما اإللهية الفلسفة لنا تمثل واحدة طبقة
ولكنهم واالجتهاد، بالرأي اإللهية الحكمة يف األسبقون الفالسفة هؤالء ترصف وقد
ومرص النهرين بني من مبارشة اليونان تلقاها التي القديمة الديانات من جميًعا أخذوا
مزيج وهي الصغرى، آسيا يف «األورفية» الديانة طريق من بها اتصلوا أو والهند! وفارس
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عنارص عنرصمن كل عىل تشتمل األورفية الديانة ألن واملجوس؛ ومرص الهند ديانات من
املادة وبطالن الروحية الرياضة سيما وال السابقة، األسطر يف لخصناها التي العقائد
وهريقليطس، وبارميندس طاليس به قال رأي لكل حية جرثومة ففيها األرواح، وتناسخ

وأفالطون. سقراط بعدهم به قال ثم
نتيجتني من الصدد هذا يف بالتنويه أحق هو ما كله املحصول زبدة يف نرى وال
حركة كل ونسبة بالحركة االستقالل عن وعجزها املادة بقصور االعتقاد أوالهما، اثنتني:
يحرك ألنه املغناطيس يف روح بوجود «طاليس» قال حتى مصدرها، غري مصدر إىل فيها
… والسماء األرض ويف اإلنسان يف واملادية الروحية بالثنوية االعتقاد وثانيتهما، الحديد.
إىل العرص ذلك من يونانية، غري أو يونانية فلسفة كل يف داخلتان النتيجتني هاتني فإن

العصور. أحدث
للمشكالت الحكماء حلول من حل كل من ييل فيما النتيجتني هاتني موضع وسنرى

أفالطون. حلول مقدمتها ويف بعد، نلخصها كما الفلسفية

أفالطون (1-3)

وهللا العالم

اآلن نعرفها كما التوحيد فكرة أن والعالم هللا يف أفالطون أقوال نلخص ونحن ننىس وال
هو كان وحده العالم وأن الفيلسوف، ذلك عهد عىل معروفة تكن لم األديان عقائد يف
يجتهد وتفسري استخالص فهو عداه ما وكل والخيال، والعقل الحس أمام املاثل الواقع
الخرافية والكهانات الوثنية العقائد أثر من اجتهاده يف يسلم وال يراه، بما مجتهد كل فيه

املفكرين. وغري باملفكرين يومئذ تحدق كانت التي العلمية والتقديرات
وصفته كما هللا توحيد عن واضحة فكرة أفالطون من ننتظر أن إذن لنا فليس
وال أخرى. تارة اآللهة وعن تارة هللا عن يتكلم كان وإنما عرصه، بعد الكتابية األديان
يقيض الذي العقيل، القياس قبيل من إال جميًعا اآللهة هذه يفوق واحد إله وجود يفرض
اآللهة إله وهو يتعدد، ال واحد يف العليا الفضيلة اجتماع ثم فاألفضل األفضل بتفضيل

األرباب. ورب
األوروبية اللغات يف شاع كما زيوس أو Theos ثيوس هو اليونانية يف هللا واسم
أنها يزعم فهو األصيل. أصلها يف هللا لفكرة إدراكه عىل يدل للكلمة أفالطون وتفسري …
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بحاجة فاملادة اليونانية. اللغة يف أتحرك» أو أجري «أنا بمعنى Theo ثيو من مأخوذة
وهي أفالطون، نظر يف يخلقها من إىل بحاجة وليست الحياة ويعطيها يحركها من إىل

هللا. إىل بحاجة ثم من
واألرضني. السماوات يف نراه الذي النظام هذا إىل ومخرجها املادة محرك هو فاهلل
واإلدراك الحركة املادة منه تستمد عقًال يوجد بل مادة يوجد ال — عقل ألنه — وهللا

الكمال. معارج يف به وتندفع
الذي الرش وإنما الخري، إال يخلق وال الخري، إال منه يصدر فال محض خري وهللا
وهي املادة نقص ومن املخلوقة، باألرباب تسمى التي األرباب خلق من الكون يف يقع
منحها جواد منعم هللا ألن املجرد؛ العقل مرتبة إىل أو الكمال، مرتبة إىل االرتفاع تحاول
من اتجهت كلما متسامية صاعدة أبًدا وهي إليه، اشتياق يف أبًدا فهي الكمال. إىل الشوق

التجريد. إىل التجسد
متغرية. باطلة بظواهرها وهي
خالدة. صحيحة بحقيقتها وهي

طريقته عىل بها يميز ألنه األفالطونية، الفلسفة لباب لب هي «الحقيقة» وهذه
تتمثل وال للعقل تتمثل التي «املعقولة» واملوجودات الحس موجودات بني الخاصة

لإلحساس.
للحقيقة محاكاة أو باطل وهم أفالطون رأي يف فهو الحس عليه يقع ما فكل

املستورة. املعاني من معنى إلبراز محاولة أو الخفية،
وهذه ذابلة، الشجرة وهذه مثمرة، الشجرة فهذه نراه: الذي الشجر هذا ذلك ومثال
نقص فيه منها وكل قارصة، وهذه سامقة، وهذه يابسة، الشجرة وهذه خرضاء، الشجرة
عالم يف هي املثالية؟ الشجرة هذه هي فأين فيها، نقص ال التي املثالية الشجرة عن
تصيبه وال التبدل يعرتيه ال صحيح وجود لها التي وحدها وهي العقل. عالم يف أو املعنى
وتزول وتتبدل املحسوسة األشجار تحكيه اإللهي العلم يف قائًما يزال وال الزمان عوارض

والزوال. التبديل عن منزه وهو
تعرف وقد املثل، أو بالصحائح أفالطون يسميها التي هي املعنوية الحقائق وهذه
املوجودات هذه وهي Particularsالجزئيات وتقابلها Universalsبالكليات املناطقة عند

أفالطون. رأي يف الباطلة
تالميذه، إىل تقربها التي واألساطري باألمثلة آراءه يعزز أن أفالطون عادة ومن
مقيدون وهم الناس فيه يقيم بكهف وموجوداتها وحقائقها للدنيا املثل يرضب فهو
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الكهف خارج من الظالل تعكس نار ووراءهم عنه، يتحولون ال جداًرا فيه يستقبلون
الجزئيات هذه أو املوجودات هذه هي الجدار عىل يرونها التي فاألشباح الجدار. ذلك عىل
فلن الصحيحة الصور أما … تحكيها كانت وإن بها، هي وليست الحقيقة تحكي التي
ومعنى النور. إىل منه وخرج الكهف ذلك قيود من نفسه أطلق إذا إال الناظر يراها
فإذا لها، املحاكية أشباحها إال الحقائق من نرى ال الجسد كهف يف محبوسون أننا ذلك
تتوقف ال التي الخالدة الحقائق فهناك املجرد» «العقل عالم إىل الحبس ذلك من خلصنا
األشباح يصيب كما والتبديل النقص يصيبها وال الزمان، عوارض تمسها وال املكان عىل

الظلمات. يف املطوي الجدار عىل املرتاقصة
املعلومات يدرك الذي الفهم من قدًرا أرفع الحقائق هذه يدرك الذي املجرد والعقل
أقرب إحداهما نفسان هما أو اإلنسان، يف واحد عقل ال عقالن فهما لألجساد، املالبسة

التجسيم. إىل أقرب واألخرى التجريد إىل
الصحائح بوجود القول ومفارقات الرأي هذا نقائض أفالطون عىل تخَف ولم
تقل ال مناقضات محاوراته بعض يف إليها وجه فقد املادية، األجسام عن بمعزل املجردة
يف الفكرة أن يري ولكنه رأيه. خصوم بها هاجمه التي املناقضات عن وإقناعها قوتها يف
تطبيقها تعذر وإن املادة، وعالم العقل عالم بني العالقة لتفسري كافية صحيحة أساسها

املحسوسات. فيه تنحرص كما وعينا يف تنحرص ال املجردات ألن األحوال، جميع يف
تتفاوت التي املادية املحاوالت هذه جميع خلق هللا أن أفالطون مذهب يف وليس
املالئكة كأنها واإلنسان هللا بني وسطى بأرواح يؤمن ولكنه والجمال، الخري مراتب يف
باإلله التشبه إليها وينسب Demiurges الصانعة األرواح ويسميها الكتابية األديان يف
السيارة الكواكب تعمر األرواح أن يرى وهو والجمال، الخري خلق يف الصمد الواحد
كان وإنما مستدير، كله الكون ألن الدوران تتوخى وأنها املنتظمة، أفالكها يف وتحركها
هي املستديرة والكرة أجزاؤه. تتشابه ال الذي أو املتنافر من خري املتشابه ألن مستديًرا

األجزاء. بتشابه األشكال أوىف
هو أو لألبدية، محاكاة هو «الزمان، بأن يقول فأفالطون حدوثه أو العالم قدم أما
ال املحدود، واألجل التحيز عن منزه رسمد فاهلل املخلوقات، منزلة إليها تسمو التي األبدية
للمخلوقات شاء قد — وإنعامه بكرمه — وهو زمان. وال له مكان وال آخر، وال له أول
والفناء، الدثور من يعصمها أن وأحب الدوام لها فأراد الكمال، صفات يف به تتشبه أن
يخلعها ال فهو وعال، جل صفته األبدية دوام ألن «األبدية» دوام عليها يخلع ال ولكنه
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ترتقي دوام أكمل ألنه الزمان دوام فأعطاها عليه. املنعم إىل بها املنعم من تنتقل ال وهي
يظهر هذا ومن مخلوقاته. جميع بهما فشمل مًعا، والزمان الفلك وأبدع املخلوقات. إليه

الزمان.» من وأقدم الفلك من أقدم الفالسفة يسميها كما الهيوىل أو األوىل املادة أن

النفس وجود

يف أو املعنى أو العقل عالم يف وجدت تقدم: كما أفالطون رأي يف موجودة فهي النفس أما
يحجبها وال بالتذكر الحقائق تعرف فهي فيه. القول أجملنا الذي واملثل الصحائح عالم
بسيط جوهر ألنها تموت ال خالدة وهي والشهوة، الحس وضالل الحسد حجاب إال عنها
تفارقها ثم الجسدية حياتها يف املادة تالبس ولكنها املركب، الجسد يتحلل كما يتحلل ال
التي املادة بمصري مقدور ومصريها واألرواح، واملالئكة األرباب بني لتعيش عليني إىل
حقري، مخلوق أو حرشة أو حيوان جسم إىل صارت الجسد مادة مع هبطت فإن تالبسها،
والكمال. الخلد عالم إىل وعادت األعىل، الرفيق إىل صعدت الجسد مادة عن ترفعت وإن
املوجودات من ثالث طراز أنها الروح عن أو النفس عن أفالطون كالم من ويبدو
فتعقل الجسدية. حياتها يف كليهما مع تشرتك ألنها املحسوسة؛ واملوجودات املعقولة
الرفيعة واألحاسيس العليا كالخوالج الحيوية الوظائف أداء يف الجسم مع تعمل ثم
من مختلفة أماكن املختلفة الوظائف لهذه أفالطون يجعل وقد الجثمانية. والشهوات
املشتهية والنفس الصدر، يف الحاسة والنفس الدماغ، يف العاقلة فالنفس اإلنسان. بنية
ثالثة، عنارص إىل منقسمة أنها أو ثالث نفوس النفس أن هذا من يفهم وال األحشاء. يف
املحسوسات عالم يف تعمل كما املعقوالت عالم يف تعمل ال النفس أن منه يستخلص وإنما
يف اختالف فهو اآلخر. بعضها يف بها تلتقي ال بقيود بعضها يف تلتقي ألنها واملشتهيات،
النفس يف الرأي هذا بني وليس صغري، أو كبري بعائق أو عائق بغري التجرد عىل القدرة

كبري. فرق فيها الرباهمة رأي وبني

الرش وجود

ترشئب التي ومحاولتها قصورها يف املادة رضورات من ولكنه موجود الدنيا يف والرش
وكأنما الخري، إال عنه يصدر وال الخري إال يخلق فلم هللا أما وأعىل. أكمل هو ما إىل بها
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ويسمو يحركها ملا معارضة بذاتها قارصة ألنها أفالطون عند فيها طبيعة املادة قصور
الرضورات تبطل ال هللا إرادة أن املوضوع هذا يف أقواله من يبدو وهنا طبيعتها. عىل بها
فإذا والتنزيه. والعدل الحق عالم من عليها تضفي بما والكمال الخري إىل تقربها ولكنها
األمر سبب كان وإذا وحيه، عنه فيتلقى إليه يوحي فاهلل العقل عالم من األمر سبب كان

والفساد. والرش العناد ومنه للعقل، معارض فهو املادة عالم أو الرضورة عالم من

اإلنسان حرية

ومسألة اإللهي العدل مسألة بني يقرن ال أفالطون أن اآلراء هذه فحوى من وواضح
باألديان املؤمنني من والقدر القضاء مسألة يف الباحثون يفعل كما اإلنسانية الحرية
ونقائض املادة رضورات من يصيبه بما اإلنسان يظلم هللا أن يرى ال ألنه الكتابية؛
عىل بالغلبة ويطهره الغليظة املادة عىل ويعينه والجمال الخري يعطيه بل األجساد،
املتلبسة النوازع عىل بها لينترص املجردة النفس له ويهب ورضوراتها، ونزواتها شهواتها

الجسوم. ونقائض بالتجسيم

أرسطو (2-3)

وفالسفة اليونان فالسفة وأكرب تالميذه أكرب بل أفالطون، تلميذ أنه أرسطو عن واملعروف
األفالطوني التفكري لنمط مقابل نمط أنه املحدثني بعض ويرى مدافع. غري القديم الزمن
جملة بني التفرقة به أردنا إذا صحيح رأي وهو أخرى. تارة به ويتم تارة يتممه
إذا ولكنه واملوضوعات. املباحث جميع يف األفالطونية األفكار وجملة األرسطية األفكار
القطبني بني التقابل سيما وال التقابل من املبلغ هذا يبلغ ال اإللهية الفلسفة عىل قرصناه
موحدة أستاذه وعند أرسطو عند اإللهية الفلسفة إن نقول أن نستطيع ألننا املتعارضني؛
التلميذ جانب يف واالعتقاد الخيال يف ونقص املنطق يف زيادة مع اآلفاق موحدة األساس
الرش ومسألة والروح العالم يف رأييهما بني املقارنة من املشابهة هذه لنا وتثبت الكبري،

اإلنسانية. الحرية ومسألة
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العالم

محرك إىل تحتاج ولكنها موحد إىل تحتاج ال الهيوىل أن أفالطون يرى كما يرى فأرسطو
غري بالربهان قدمها إثبات كان وإن قديمة وأنها حركاتها، جميع أسباب إليه ترجع

مستطاع.
إىل وهكذا غريه، محرك من املحرك لهذا بد وال محرك، من لها بد ال واملتحركات
املاضية. األسباب يف والتسلسل الدور إىل يستقر ال العقل ألن العقل لديها يستقر نهاية

االستقرار؟ لديها يحسن التي النهاية هذه هي فما
فهي تقدم. كما قبلها حركة تستلزم األخرى الحركة ألن أخرى، حركة ليست إنها
تحول أو بالكمية تحول أو بالكيفية تحول الحركة ألن يتحرك، وال غريه يحرك يشء إذن
أو األول الكائن حق يف يجوز الذي باألمر الحركات هذه من حركة وليست … باملكان

األوىل. العلة
الكل تسبق األجزاء ألن متجزئ؛ غري واحًدا يكون أن عقًال ينبغي األول فالكائن
ألن مادة تشوبه ال محًضا يستوفيه، خارجه من شيئًا ينتظر ال ألنه كامًال منها، املتجمع
أن بد ال جميًعا البدايات ألن نهاية أو بداية بغري قديًما يحركها، من إىل تفتقر املادة

إليه. تنتهي
الكائن أن يزعم حتى اإللهية الحقيقة تصور يف النحو هذا عىل أرسطو ويستطرد
العلم بعد يأتي بالكلية العلم ألن والجزئيات. بالكليات عالم غري — هللا أو — األول
عقله هو هللا علم ولكن متفرقات، أوقات عىل أجزاء يقع بالجزئيات العلم وألن بالجزئية
يشء إىل حاجة بغري املطلق الكمال إال إذن يعقل ال ألنه العليا السعادة وهو لنفسه،
غري هللا أن أرسطو عند النحو هذا عىل التفكري تسلسل ويقتيض املعلومات. من يستوفيه

… وافتقار فاقة والطلب تردد االختيار وألن وطلب، اختيار اإلرادة ألن مريد
من أقدم أنه هذا من يفهم ال ولكن الهيوىل، لحركة األوىل العلة هو األول الكائن وهذا
العقلية فالنتيجة املعقوالت. بني السبق يكون كما بالذات منها أقدم بل بالزمان الهيوىل
الزمان ألن زمان يف يخلق ال كله والعالم الزمان. يف بعدها تخلق ال ولكنها املقدمة تيل
وإنما الزمان، قبل زمان أنه ذلك معنى لكان العالم قبل وجد ولو العالم، قبل يوجد ال

مقرتنان. والحركة فهو العالم حركة مقياس الزمان
رشح يقتضينا وهذا إليها، يسعى التي وقبلته العالم غاية ألنه العالم يحرك وهللا
فاعل و(٢) الكتاب، يف كالورق اليشء مادة (١) أربعة: وهي أرسطو مذهب يف األسباب
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كتابًا تجعله التي الكتاب ماهية وهي اليشء صورة و(٣) الكتاب، مؤلف وهو اليشء
الكتاب يوضع أجلها من التي وهي اليشء غاية و(٤) الكتاب، اسم عليه يطلق ال وبغريها

واالطالع. والتعليم القراءة هي أو
علة هو وهللا النهاية، يف جاءت وإن األسباب هذه أهم هي أرسطو عند والغاية
هذا يف وتتحرك وتشتاقها، وتنشدها إليها تسعى التي غايتها هو ألنه األوىل املوجودات

الكمال. درجات يف املرتقية الصور إىل الهيوىل من السبيل
حركة. فهو وجود فكل

هللا. إىل حركة فهي حركة وكل
ذلك من يفهم وال الصورة، إىل الهيوىل من املادة انتقال هي أرسطو عند الحركة ألن
الصورة أن منه يفهم بل الهيوىل، بغري توجد الصورة أن أو صورة بغري توجد الهيوىل أن
صورة ال أنها إلينا يخيل التي الخسيسة الجمادات مرتبة إىل تنزل حتى املادة يف تسفل
يخيل التي الكائنات مرتبة إىل ترتقي حتى بالهيوىل تعلو الصورة وإن اإلطالق، عىل لها
له فالخشب آخر. ليشء مادة يشء صورة كانت وربما اإلطالق عىل لها مادة ال أنها إلينا

التمثال. لصورة مادة نفسه هو ولكنه األخرى، الجمادات صور من تميزه صورة
التي «املحض» الصورة هو هللا ألن هللا؛ من اقرتبت الصورة يف املادة ارتقت وكلما

بحال. الهيوىل بها تمتزج ال
العالم. يريد ال فاهلل

منه. اقرتب كلما الكمال إىل ويرتفع إليه، يحتاج ألنه هللا يريد الذي هو العالم بل
إليه ويرتفع األول العقل إىل فينجذب «عاقل» فهو الكمال طلب إىل متحرك وكل

عقول. لها تكون أن الكواكب يف لزم ولهذا فيه، املكنون بالشوق
صورة فليست الصحيح. معناها عىل أرسطو يريدها كما الصورة نفهم أن ويجب
يعرضه الذي الشكل هي وال الشمسية الصورة لنا تعرضه الذي الشكل هي مثًال اإلنسان
من يميزه أو املادة من يميزه الذي اإلنسان تركيب كل هي ولكنها املنحوت، التمثال لنا
وصف عنه يزول وبغريها إنسانًا بها يصبح التي «ماهيته» هي أو األخرى، املوجودات

اإلنسان.
بأقوى ليست إنكارها يف براهينه كانت وإن األفالطونية «املثل» أرسطو أنكر وقد
هذا يف ألرسطو برهان أقوى كان وربما وشارحها، الفكرة صاحب أفالطون براهني من
مثل إىل ال متعددة عليا أمثلة إىل يحتاج وتقسيماته أجناسه باختالف اليشء أن الصدد
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مثاليٍّا إنسانًا أو مثاليٍّا حيوانًا أيكون يكون؟ ماذا الفيلسوف لإلنسان األعىل فاملثل واحد.
املثال يكون وكيف يحكيها؟ التي املثاليات آخر إىل مثالية، مادة أو مثاليٍّا فيلسوًفا أو
هذا أن ومع بكيانه؟ مستقالٍّ يجعله بما يخصص ال عام أنه مع للتعيني قابًال أو معينًا
مشابه وهو مستقالٍّ شيئًا يكون كيف بالكيان، املستقل الخاص وبني بينه الفرق هو

األشياء؟ لجميع
عن تستقل التي «الصور» يف ووقع األفالطونية «املثل» من هرب أرسطو أن عىل
عنده كالهما بل الصورة، تخلق ال والهيوىل الهيوىل تخلق ال «الصورة» فإن … الهيوىل
املشكلة من يخرجه وليس االلتقاء، هذا بعد العقل فيتصورهما بغريه يلتقي موجود
بأنها املصورة الهيوىل ووصفه بالقوة موجودة بأنها لها، صورة ال التي «الهيوىل» وصفه

معدومني. غري موجودان حال كل عىل فإنهما بالفعل. موجودة
فاستفادت الحركة، «الهيوىل» أعطى هللا أن أرسطو عند العالم مسألة وخالصة
برزت كلما الهيوىل فتختفي الكمال معارج يف بالصورة ترتقي الحركة تزال وال الصورة،
يوشك حتى األوىل، املادة أو الهيوىل فوىض فيها توارت كلما الصور وترتقي الصورة.
املتفرد الواحد هللا هي املحض الصورة ألن تكونها؛ ال ولكنها محًضا، صورة تكون أن
يطلب ال ألنه يتحرك؛ ال الذي املحرك إنه فيه ويقال الحركة عن يستغني ولهذا بالكمال.

األعىل. املثل له فإن أعىل، صورة بالحركة
هللا غري أخرى «جواهر» وجود يستلزم أرسطو أن هنا نذكر أن الالزم ومن
ننتهي أن بد فال املتحركة، األجسام من أكثر الحركات ألن تتحرك؛ وال غريها تحرك
يف يعتمد وهو األعىل، الفلك يف ثابتة محركات إىل يفهمونه كانوا كما الفلك بحساب
إذ الفلسفة. إىل العلوم أقرب الفلك علم ألن زمانه يف املعتربين الفلكيني عىل القول هذا
الحساب كعلماء الرياضيون أما تفنى. ال ولكنها الحس يتناولها جواهر يف يبحث كان
وهو الفلكيني بعض أقوال ومن عنها. يبحثون جواهر علومهم يف فليست والهندسة
قول يف تنقص ولكنها وخمسني، خمسة الفلك يف الثوابت تبلغ Eudoxuis يودكسس
الجواهر تلك بعض إىل األفالك بعض يضم ألنه … وأربعني سبعة إىل Callipusكاليباس

السماوية.
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النفس

«ماهيته» للجسم تجعل التي هي الصورة ألن صورة، أو جوهر أرسطو عند والنفس
صورة هي أو اإلنسان جوهر هي فالنفس … الناطقة النفس بغري لإلنسان ماهية وال

األخرى. الصور ذوات األجسام من أو الهيوىل من بغريها يحسب التي اإلنسان
القوة بها يعني إنه قلنا إذا أرسطو عند الصحيح باسمها النفس نسمي ولعلنا
وجسده اإلنسان نفس بني ويقرن نفًسا، وللحيوان نفًسا، للنبات يجعل ألنه الحيوية؛
من كسؤال عبث، واحد؟ هما هل والجسد النفس عن السؤال إن الروح: كتاب يف فيقول
الكتاب هذا يف سخر وقد … واحد القالب فيه يطبعه الذي والشكل الشمع هل يسأل:
جزء األقل عىل أو منفصالن. رأيه يف والجسد النفس ألن األرواح وتناسخ فيثاغورس من
القوة ومعنى النفس معنى بني الرتادف ويبدو … بهالكه يهلك للجسد مالزم النفس من
القوة إىل الغذائية القوة من أرسطو: يرتبها التي األربع النفس وظائف من الحيوية

التجريد. إىل وأقربها أرقاها وهي الذهنية القوة إىل اإلرادية القوة إىل الحسية
الذهن إىل يتبادر الذي املعنى هو «فالعقل» اإلنسان يف الخالد الجوهر عن تكلم وإذا
هالك محسوس جوهر ثالثة: الجواهر أن مثًال فعنده الروح. أو النفس قبل كالمه من
غريها دون بالحركة إال يتغري ال ألنه هالك غري محسوس وجوهر والحيوان، كالنبات
أو اإلنسان يف الناطقة كالنفس بهالك وال بمحسوس ليس وجوهر السماوية، كاألجسام

فيه. العاقل الجوهر
العقالء، جميع يف عام ألنه «الفردية» به تناط ال اإلنسان يف العاقل الجوهر هذا لكن
ويحب الخرض غريه ويحب الفاكهة هذا فيحب الجسدية بامليول أفراًدا يختلفون فالناس
املجردة العلم وحقائق الحساب حقائق عىل يتفقون ولكنهم البقول، أو اللحم غريهما
بسيط، مجرد ألنه يزول ال باق جوهر فالعقل والزمان. باملكان متباعدين فيها فكروا وإن
أفراًدا بعقلك وال بعقيل ليس ألنه للعموم؛ إال يكون وال الناس، بآحاد يناط ال بقاء ولكنه

سواء. العقالء جميع يف العقل أحكام كانت إذ منفصلني،
ألن الفعال؛ العقل من بقبس إال املرتقى هذا اإلنسان يف العقل يرتقي ال هذا ومع
إىل ذلك من يرتقى وإنما منفعل أو قابل عقل الخارجي الوجود يدرك الذي اإلنسان عقل

املعقوالت. جميع مرجع وهو الفعال، العقل نحو بحركة الكليات أو املجردات إدراك
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الرش

بوجود إذن عليه اعرتاض فال هللا ووجود العالم لوجود أرسطو تفسري هو هذا كان وإذا
العالم لحركة علة كان وإنما العالم، يف الرش يضع لم هللا ألن هللا؛ لحكمة بمنافاته أو الرش
صاحب وهو لقائه، إىل وتحركه املحب الشتياق علة املحبوب يكون كما إليه بالشوق
فهو الغاية، هو ألنه الكمال؛ إىل الصور وارتقاء الصورة، إىل الهيوىل ارتقاء يف الفضل

املوجودات. الرتقاء األوىل العلة

اإلنسان حرية

التوفيق إىل تحتاج مشكلة أرسطو رأي يف تصبح ال اإلنسانية اإلرادة أن الواضح ومن
يقع ما يريد أن عن منزًها أرسطو مذهب يف نفسه هللا كان إذ اإللهية. العدالة وبني بينها
اإلرادة ألن أو يشء إىل يحتاج ال ألنه شيئًا يريد ال فهو اإلنسان، من يقع ما أو لإلنسان

باملكان. وال بالكم وال بالكيف هلل حركة وال وحركة، تغري

أفلوطني (3-3)

األفالطونية إمام أفلوطني هو سينا ابن مذهب يف األكرب الشأن لهم كان الذين الثالثة وثالث
أسيوط. بإقليم (٢٠٤م) للمسيح الثالث القرن أوائل يف ولد الذي الحديثة،

املنطق ملكات أو الفلسفية العبقرية يف وأرسطو أفالطون طبقة من أفلوطني وليس
بالفلسفة املشغولني بني واتساعه األثر بعد يف يفوقهما أو يضارعهما ولكنه والتفكري،
مذهب يف دخلت العنارصالتي جميع من ىف أو مذهبه يف أدخلها العنارصالتي ألن اإللهية؛
يوم الدينية املباحث واحتدمت الفلسفية املباحث ختمت فقد أفالطون. مذهب أو أرسطو
األديان. وفقهاء الفالسفة لطوائف عرضت التي املختلفة املشكالت لحل أفلوطني تصدى
واألبيقوريني، الرواقيني فلسفة قبله ونمت أرسطو، ودرسمنطق أفالطون، مع طمح
يف وتعلم املسيحيني، اآلباء مجادالت وسمع «العارفني».1 فلسفة عرصه يف وشاعت
الضمائر تقلق حالة عىل وهي برومة وأقام الفارسية، البالد إىل ورحل اإلسكندرية

.Gnostics 1
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عنارص من حسبانه يف فدخل اإليمان. عالم يف القرار طلب إىل وتستفزها اإلنسانية
لم ما الفكرية املقلقات من والحظ قبله، فيلسوف حسبان يف يدخل لم ما اإللهية الفلسفة
بني الشأن هذا ملذهبه فكان تقدمته. التي العصور يف الروحانيون أو املناطقة يالحظه
املسيحيون أو اإلرسائيليون منهم سواء األديان، جميع من اإللهية املسائل بتلك املشغولني
طريق يف به يلتقون ألنهم املفكرين؛ هؤالء جميع بني االتصال حلقة وأصبح املسلمون، أو

والفروض. اآلراء بهم اتجهت حيثما واحد
التخصيص. عىل والعالم هللا يف مذهبه الجامع امللتقى هذا أمثلة ومن

العالم

ولكنه األوىل، والعلة املجرد العقل إىل به انتهت التي مقدماته يف أرسطو مع يتمىش فهو
الوجود وراء من — األحد أو — هللا أن فريى والتجريد. التنزيه يف بعيدة أشواًطا يتجاوزه
وكماله مكان، منه يخلو وال مكان يف يوجد وال يوصف، وال يعرف ال الصفات، وراء ومن
صفة بإثبات نفهمه أن وهيهات عنه. النقص بنفي الفهم بعض نفهمه الذي الكمال هو
إنه نقول أن نستطيع ال ولكننا هكذا، يكون ال إنه نقول أن نستطيع ألننا الصفات؛ من

يكون». «هكذا
كما جسدها الروح تتجاوز حني والتجيل الكشف حالة يف اإلنسان به يتصل وقد
إىل بعدها اإلنسان يثوب فقد انقضت فإذا والتفكري، التأمل تقبل ال حالة ولكنها يقول،
دونه، هو الذي «العقل» مقام إىل «األحد» مقام من بذلك وينحدر ويفكر، فيتأمل عقله

املعقول. وفوق العقل فوق األحد ألن
مستغن ألنه ذاته؛ بغري يشغل ال أو«األحد» هللا إن أرسطو يقول كما أفلوطني ويقول

االستغناء. كل بذاته
العقل، عن النفس وصدور «األحد» عن العقل صدور من نشأ فقد العالم أما

األوىل. املادة أو بالهيوىل اتصالها يف النفس عن املحسوسات وصدور
وإن التأمل، هذا من «العقل» فكان وتأملها، ذاته عرف «األحد» أن ذلك وتفصيل
ذاته يعقل ثم الوحدانية، مرتبة يف دونه كان وإن مثله، أحد فهو األحد يعقل العقل
هذه أبدعت التي الخالقة القوة هو أو … «النفس» وهو دونه عقل لذاته عقله من فينشأ

املحسوسات.
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من ينتقل منه شيئًا ويخرج ينقصه الجسم من الجسم صدور أن البديه ومن
تجرده وال تنقصه فال العقل من الفكرة صدور أما بانتقاله. فينقص اآلخذ إىل املعطي
بحال نقص يعرتيه ال الذي «األحد» عن العقل صدور نفهم املثال هذا وعىل فيه، يشء من

األحوال. من
فتنسجم العقل إىل تتجه — أفلوطني عند الوجود يف الثالثة املرتبة وهي — والنفس
ولهذا والتنزيه؛ التجريد عن فتبتعد «الهيوىل» إىل وتتجه والتنزيه، التجريد مقام يف معه
عالم يف وهي تتأمله، كانت ملا التذكر سبيل عىل الصور عليها وتضفي األجسام تخلق
قبل للمعقوالت كالظالل وهي املحسوسات، فهذه املجردة. الصور عالم أو الكاملة القدرة
ما بالرؤيا يستعيد وهو الحالم كأطياف هي أو املحسوسات، عالم يف النفس تربزها أن

بالعيان. يبرصه كان
كلما الحقيقة من بعًدا يزداد باطل غشاء وكلها وأحالم، أوهام كلها فاملحسوسات
«األحد» دون العقل فإن طبقة، دون طبقة بالهيوىل اتصاله يف وانحدر العقل من ابتعد
طبقة بعد طبقة املوجودات تهبط وهكذا النفس، دون واملحسوسات العقل، دون والنفس
سلب ألنها العالم؛ يف الرش معدن وهي معها، نفس ال التي «الهيوىل» إىل تنحدر حتى

اإليجاب. أو اإليجاد وهو الخلق: إىل أبًدا يحتاج محض

النفس

منها صدرت التي الكلية كالنفس ولها الكلية، النفس من الفردية النفس صدرت وقد
املحسوسات إىل وباتجاهها صافية، إلهية الكلية النفس إىل باتجاهها فهي اتجاهات.
يقول كما للجسد مالزمة أفلوطني عند النفس وليست شهوية. حيوانية واألجساد
وال الفناء، تقبل فال األفالطونية، كاملثل له سابق عنه منفصل جوهر هي بل أرسطو،
النفس صدرت كما اضطراًرا الكلية النفس من تصدر وهي املكان، أو الزمان يحرصها
الذي الهيوالني وللشوق العقل، ذلك يف اإلصدار لطبيعة مستجيبة األول. العقل من الكلية

فاملعقوالت. املحسوسات منزلة إىل بالهيوىل يرتفع

الرش

وال تالبسها. التي والروحيات باملعقوالت تنزل سالبة ألنها «الهيوىل» هو العالم يف والرش
والنفس العقل وبني بينها املالبسة ورضورة وقدمها الهيوىل وجود مع الرش عن محيد
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أفلحت فإن شهواتها، وعىل عليها وتنترص تجاهدها أن النفس وعىل أدوارها. من دور يف
أخرى، مرة الجسد إىل عادت تفلح لم وإن مخلصة، خالصة الكلية النفس إىل عادت
ويجري املاضية. الجسدية حياتها يف اقرتفتها التي الذنوب عىل جزاءها مرة كل يف ولقيت
أمه قتل فمن قصاص. والجروح بالسن والسن بالعني العني سنة عىل بدقة دقة الجزاء
وصمته من له وإبراء ذنبه عن تكفريًا ابنه ويقتله امرأة الجسدية الحياة إىل يعود مثًال

منها. يتطهر حتى الهيوىل مالبسة تلزمه التي

اإلنسانية الحرية

الهيوىل. ومالبسة الصدور يستلزمها رضورة وجوده ألن رأيت؛ كما لإلنسان حرية وال
الكشف، مرتبة إىل التأمل مرتبة من فيرتقى الشهوات، بجهاد الرضورة تلك يقاوم ولكنه
فتجزيه الكمال، ورضوان «األحد» وحدة إىل العقل استجماع إىل الحس شتات من وينتقل
به قال وإن االختيار، من ليشء بينهما محل وال االنحدار. رضورة عن االرتقاء رضورة

األحيان. بعض يف أفلوطني

مواضعها يف أفلوطني فلسفة راجع من كل يعرفها حقيقة إىل هنا التنبيه من لنا بد وال
التي العنارص لكثرة التلخيص؛ عىل الفلسفية املذاهب أعىص مذهبه أن وهي املتفرقة،
كتبًا بعده يرتك لم وألنه التوفيق، عىل عصية وهي بينها التوفيق وحاول فيه دخلت
عىل األكرب تعويله كان إذ آرائه، من الغموض ومواطن نقائضه للناس ترشح مفصلة
األثر هذا قوة من بلغ فقد مريديه. وسري سريته من يظهر ما عىل البالغ الشخيص أثره
وحطامهم وجواهرهم قصورهم باعوا إليه يستمعون كانوا الذين الرساة من أناًسا أن
السلطان هذا يجرب أن له وخطر والشهوات، املال غواية عىل وينترصوا به ليلحقوا
الجمهورية قواعد عىل فاضلة جمهورية وإقامة الحكم إصالح يف الساحر الشخيص

اإلصالح. يف رجاء كل تخطى قد عرصه يف الحكم فساد أن لوال األفالطونية،
مريديه ألن آرائه؛ وتفصيالت مذهبه للناس أبقى الذي هو الشخيص األثر وهذا
مكتفيًا تسميته عن يتورع كان من ومنهم ويذكرونه، أنفسهم ينسون كانوا وأتباعه
ملا الخصوص عىل منهم اثنان ولوال األسماء، عن املنزه املعبود إىل يشار كما إليه باإلشارة
واإلسكندر فرفريوس بهما ونعني العربية، قراء سيما وال عنه كثريًا شيئًا الخلف عرف

األفرودييس.
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رمًزا ملًكا وسمي فتحرر، عبًدا كان الذي الصوري» «ملك لقب فهو فرفريوس أما
ألنه األرجوان أو بورفريي باسم يداعبه األول معلمه وكان … االستعباد بعد للحرية
وألف بالتاسوعات املسمى الكتاب يف أفلوطني مذهب لخص الذي وهو امللوك، لباس
أرسطو منطق دراسة يف املشارقة عليه اعتمد الذي املرجع وهو املنطق يف «ايساغوجي»
آثاره من يعنينا فالذي األفرودييس إسكندر وأما أفلوطني. أقوال وبني بينه التوفيق بعد
التاسوعات موجز وهو املسلمني، فالسفة بني عرف كما «الثاؤلوجيا» كتاب املقام هذا يف
وقد اإللهيات. يف أرسطو كتب من أنه املسلمني فالسفة بني املعتقد وكان األخرية، الثالث
خروجه يف يتوقف بأنه وقال اإلنسان، يف الهيوالني العقل عن تكلم من أول إسكندر كان
القمر تحت ما عىل املرشف العقل وهو الفعال، العقل من مدد عىل الفعل إىل القوة من
من الصور تقبل التي بالهيوىل له تشبيًها بالهيوالني وسمي فيه، اإلنسان عالم وعىل
أن حتًما منه يلزم ال النظام ألن قديم العالم انتظام أن اإلسكندر رأي من وكان غريها.

بالزمان. ال بالذات هللا يسبقه وإنما نظام». «عدم يسبقه

الفارابي (4-3)

كما التلمذة من نوًعا سينا ابن لهم تتلمذ الذين املسلمني الفالسفة أول هو والفارابي
الثاني» «املعلم وكان اليونانية. الفلسفة مضامني فهم يف قرأ بما وانتفع له فقرأ تقدم،
الدينية الحكمة مسائل أضاف ألنه بجملتها؛ اإللهية الفلسفة معضالت يف له كامًال معلًما
وقد حسابه، يف والوحي العقل بني التوفيق مسألة وأدخل املنطقية، الحكمة مسائل إىل
فيها أحد جاوز وال الفارابي بالء أحد فيها يبل فلم اإلسالم، يف الحديثة املسائل من كانت
العقل سمى أنه توفيقاته ومن … كثريون املجال هذا يف اتبعه وإن إليه انتهى الذي مداه
باملأل العقول فيها التي األفالك وسمى باملالئكة، العقول وسمى األمني، بالروح الفعال

األوىل. املثل هي األزلية هللا صفات إن وقال األعىل،
فلم عليها، غبار ال إسالمية فلسفة الفارابي فلسفة أن الثقات جلة عليه اتفق والذي
نخالها وال ريبة، موضع وال حرًجا الفكري بالبحث املعنيني املسلمني جمهرة فيها ير

األديان. من بغريه أو باإلسالم متدينًا تغضب
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العالم

آراءه ويفرس العالم، خلق إنكار من — أرسطو وهو — األول املعلم يربئ الثاني فاملعلم
والنبوات. باهلل املؤمنون يرضاه وجه عىل قبل من لخصناها التي

وجوده يستلزم العقل ألن الوجود واجب األول والسبب األول» «السبب هو عنده فاهلل
بحال. ينفيه أن يستطيع وال

الذي األول السبب إىل وهكذا عليه، متقدم سبب له سبب وكل سبب، له يشء فكل
باطالن. وهما والتسلسل الدور يف وقعنا وإال األسباب. من سبب يتقدمه ال

الختلف تغري أو تكرر لو ألنه يتغري؛ ال بسيط يتكرر، ال «واحد» األول السبب وهذا
األسباب. جميع إليه انتهت وقد الختالفه، سبب عن البحث ووجب

موجود. كل وجود علة هو األول السبب هذا
من له بد فال متغري، متكرر ألنه األول؛ السبب هو «العالم» يكون أن يمكن وال

عليه. متقدم سبب
وجوده العقل يستلزم الوجود» «واجب قسم قسمني: إىل املوجودات تنقسم ثم ومن
صفات بكل ويوصف وتعاىل، سبحانه هللا هو هذا أو األول، السبب هو وهذا محالة، ال
هو بل التعدد، يقتيض ال املتعددة النقائص نفي ألن التعدد؛ ذلك يقتيض أن دون الكمال

الكمال. معناها واحدة صفة
الوجود إىل بالقوة الوجود من ينتقل ولكنه ممكن، ووجوده سبب، إىل مفتقر وقسم

االعتبار. هذا عىل مخلوق فهو واجب، بسبب بالفعل
دعاهم «ومما العالم: بخلق القول إنكار يف أرسطو عن الظنة ينفي الفارابي قال
زماني، بدء له ليس «الكل» أن والعالم السماء كتاب يف يذكره ما أيًضا الظن ذلك إىل
ذلك يف فبني تقدم قد إذ كذلك؛ األمر وليس العالم، بقدم يقول أنه ذلك عند فيظنون
وعنه الفلك حركة عدد هو إنما الزمان أن واإللهية الطبيعية الكتب من وغريه الكتاب
بدء له ليس العالم إن قوله ومعنى اليشء. ذلك يشتمل ال اليشء عن يحدث وما يحدث،
يتكون الذي الحيوان أو مثًال البيت يتكون كما بأجزائه فأوًال أوًال يتكون لم أنه زماني
حركة عن حادث والزمان بالزمان، بعًضا بعضها يتقدم أجزاءه فإن بأجزائه؛ فأوًال أوًال
الباري إبداع عن يكون إنما أنه بذلك ويصح زماني، بدء لحدوثه يكون أن فمحال الفلك،

الزمان.» حدث حركته وعن زمان، بال واحدة دفعة إياه جالله جل

37



سينا ابن

الفعل، إىل اإلمكان من اإلخراج هو الثاني املعلم رأي يف الخلق يكون هذا وعىل
زمان ال الذي هللا علم يف فهو بالقوة الوجود أما للزمان. مصاحبًا بالفعل الوجود ويكون
واملتحركات. باملوجودات الزمان يقرتن وإنما آخر، وال له أول ال أبدي هللا ألن مكان؛ وال
استحسن ولكنه األول، املعلم كالم تفسري يف الثاني املعلم من اجتهاد ريب وال وهذا
أرسطو تواليف من وظنه سماه كما الربوبية أو «الثاؤلوجيا» كتاب قرأ ألنه االجتهاد هذا
األفرودييس. وإسكندر الصوري ملك وتفسري أفلوطني آراء من تقدم ما عىل وهو …
يف الربوبية يف أقاويله يف نظر «ومن قائًال: السابق الكالم بعد الفارابي استطرد ولهذا
فإن العالم. لهذا املبدع الصانع إثباته يف أمره عليه يشتبه لم بأثولوجيا املعروف الكتاب
جل الباري أبدعها الهيوىل أن تبني وهناك يخفى، أن من أظهر األقاويل تلك يف األمر

«… ترتبت ثم سبحانه الباري عن تجسمت وأنها يشء عن ال ثناؤه
جاء ثم األفرودييس، إسكندر فيه وتوسع أفلوطني كالم من مستمد الحقيقة يف وهذا
سيما وال — الدين وبني بينه يوفق ما عليه وزاد األفرودييس كالم يف فتوسع الثاني املعلم
رشح من ويؤخذ هللا. مالئكة من الفارابي عند هي التي واألفالك «العقول» مسألة يف
مسألة يف اعتماد أكرب عليه اعتمد أنه الرواقي الفيلسوف «زينون» كالم لبعض الفارابي

العقول.
أفلوطني ومذهب الحركة عن أرسطو مذهب بني جامًعا الفارابي مذهب كان ولهذا
العاقلة النفس يف الرواقيني ومذهب األبدية «املثل» عن أفالطون ومذهب الصدور عن
وجودها، علة هو وهذا هللا علم يف األشياء وجدت األزل فمنذ … األجسام يف وانبثاثها
هو األول العقل وهذا وجوده، من فائض عنه صادر األول» «فالعقل يعقل وعال جل وهللا
يعقد الذي العارش العقل إىل املتوالية األفالك عقول بعده وتأتي األكرب الفلك يحرك الذي

السفلية. واملوجودات العلوية املوجودات بني الصلة
العقول هذه وجود وثانيتها اإللهي، الوجود أوالها مراتب: ثالث إذن فالوجود
الواحد عن الكثرة تعددت كيف نفهم هنا ومن الفعال. العقل وجود وثالثتها املتدرجة،

واملحسوسات. املجردة املعاني بني الصلة جاءت وكيف يتعدد، ال الذي
وهي «الصورة» وتأتي الرابعة، باملرتبة فهي الفعال العقل من النفس تصدر ثم
العالم يف املادة جميًعا وتتلوها الخامسة، باملرتبة فهي املادة من وأرشف النفس من أقل

بالفعل. معدومة لكانت للصورة قبولها ولوال املوجودات، أخس فهي األسفل
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اإلنسانية النفس

هذه ومن باألجسام، تتلبس جواهر وهي الفعال، العقل فيض من الجزئية فالنفوس
يتلبس ما ومنها املالئكة، من وتحسب السماوية باألجرام يتلبس ما النفسية الجواهر
املعادن، ودونها النبات، بأجسام ثم الحيوان، بجسم يتلبس وما اإلنسان، بجسم
املركبة األجسام مبادئ وهي والرتاب، واملاء والهواء النار وهي األربعة واالسطقسات

والرتاكيب. املواليد صنوف منها تتولد التي
حياة ذي آيل طبيعي لجسم أول استكمال النفس «أن أرسطو مع الفارابي ويرى

عليه. العقل فيض من بالفعل حياة ذا يكون وإنما بالقوة»،
الجسد. تمام فالنفس
النفس. تمام والعقل

العقل إىل الهيوالني العقل من يرتقى الجسدية بالحياة العقل اتصال حسب وعىل
العقل من املجردة املعارف يتلقى الذي وهو بالفعل العقل إىل املستفاد، العقل إىل بامللكة

الفعال.
يتساويان والحيوان اإلنسان ويكاد واإلحساس، الغريزة عقل هو الهيوالني والعقل

فيه.
واملعارف الحسية التجارب من تحصل التي املعلومات عقل هو بامللكة والعقل

باملاديات. املتلبسة
وفيض الفعال، العقل من نفحة وهو املجردة، الكليات عقل هو بالفعل والعقل

هللا. من أو األول، الوجود من متسلسل
املعرفة درجات يف االرتقاء عىل واملثابرة له باالستعداد العقل هذا إىل اإلنسان ويرتقى
بالوحي املرتبة هذه إىل العقل يصل وقد اإللهيات. إىل الرياضيات إىل الطبيعيات من
وتلك بالتعليم هذه هللا: إىل طريقان والحكمة فالنبوة واألنبياء. األولياء يصل كما واإللهام

باإللهام.
طلب إىل يحفزها الشوق ألن السفلية؛ العوالم هذه يف سدى ترتك ال والنفوس
من وبجاذب منها بدافع فرتتفع إليها يجذبها العليا الكائنات جانب من واللطف الكمال،
إىل االرتقاء يحب ألنه الصور جمع إىل مياًال اإلنساني العقل كان وإنما العليا. العقول
يف املفرقة الصور يعيد أن يحب الفعال العقل وألن الفعال؛ العقل وهو الصور مصدر

فيه. وينبوعها منه مصدرها إىل األجسام
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املوعود، والخلود املقيم النعيم هو فذلك الفعال العقل إىل بالفعل العقل رجع ومتى
الصور بتجمع الواحدة النفس لذة تزداد كما مصدرها يف بالتجمع النفوس لذة وتزداد
… املرتقى هذا ترتقي فال أبًدا تنحط التي النفس أما معقوالتها. يف املعاني وائتالف
واالعتالل. للبرت اإلنسان يتألم كما يؤملها باالنفصال دائم وشعور واصب عذاب يف فهي
نزول بعده ليس الذي األسفل الدرك إىل فتهوي األجساد مع اإلسفاف بها ينحدر وقد
الذي هو بالقوة الوجود ألن متساويان؛ وهما بالقوة، الوجود أو بالقوة العدم نزول غري
هو قلت شئت وإن بالقوة معدوم هو قلت شئت فإن يوجد، أال ويمكن يوجد أن يمكن

ويتساويان. موجود بالقوة

والرش الخري

املمكنات. فلك وهو — القمر فلك — األدنى الفلك هذا تجاوز فيما رش العالم يف وليس
من هي العليا والعقول الخري، غري رضورة منها يصدر ال الواجبة فاملوجودات
خري عنها يصدر ما فكل الوجود. بواجب متفاوت اتصال عىل ألنها الوجوبية املوجودات
يف النجوميني أقوال الفارابي ينكر وبهذا الرذيلة. تخالطه وال الرش يشوبه ال محض

سوء. كل من ويربئها ونحوسها، الكواكب سعود
املوجودات هذه وهي فيها، وجوب ال التي املمكنات عالم يف يكون فإنما السوء أما
من نقص يف تزال فال بعًضا بعضها ويحد فيها، وتنغمس بالهيوىل تتلبس التي السفلية

الحدود. هذه
القائلني فسبق املخلوقات، بني العدل تفسري يف عجيبًا منزًعا الفارابي نزع وقد
«فينبغي … تمايزوا إذا الناس إن فقال السنني، بمئات البقاء يف األصلح وحق بالتطور
والكرامة السالمة هي التغالب عليها يكون التي واألشياء ويتهارجوا، يتغالبوا أن ذلك بعد
جميع تسلب أن طائفة كل يروم أن وينبغي هذه، إىل به يوصل ما وكل واللذات، واليسار
الحال. بهذه واحد كل من واحد كل ويكون لنفسها ذلك وتجعل ذلك من لألخرى ما
األشياء وهذه السعيدة، وهي املغبوطة وهي الفائزة هي هذه عىل لألخرى منها فالقاهرة
طبائع عليه ملا تابعة وهي طائفة، كل طبع يف أو اإلنسان طبع يف إما الطبع يف التي هي
يقهر أن هو والعدل التغالب. إذن فالعدل العدل. هو الطبع يف فما الطبيعية. املوجودات
بالوجود، القاهر وانفرد تلف أو هلك بدنه سالمة عىل قهر أن إما واملقهور منها، اتفق ما
األنفع هو ما وينفع القاهرة الطائفة تستعبده ومستعبًدا ذليًال وبقي كرامته عىل قهر أو
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للمقهور القاهر فاستعباد به. ويستديم الغالب عليه الذي الخري به ينال أن يف للقاهر
كلها فهذه عدل. أيًضا هو للقاهر أنفع هو ما املقهور يفعل وأن العدل، من أيًضا هو

«… الفضيلة وهي الطبيعي العدل هي
الوجوب. عالم من ال اإلمكان عالم من فالرش

يكون هذا ومع الحدود. فيه وتتزاحم النقص فيه يكثر اإلمكان عالم ألن كذلك وهو
إىل بالخري، أوىل هو ملن الخري منه ويأتي والصالح، للعدل سببًا التغالب أو التزاحم
العارض الرش فينتفي املحض، العقل عالم أو «الوجوب» عالم إىل النفوس تخلص أن

األصيل. الخري ويصمد

اإلنسانية الحرية

مستلزماتها من لنا وتبني الفارابية، الفلسفة هذه يف الحرية من اإلنسان نصيب وضح وقد
عىل وجوده من تنبثق التي والفيوض وبالصدورات الوجود بواجب مقرتن الوجوب أن

اللزوم. وجه
العقل إىل يوحي هللا بأن يؤمن ألنه والصالة؛ بالدعاء يؤمن هذا عىل الفارابي ولكن
فعىس مقدور. بقدر إليه تتجه التي العقول يصطفي وأن الصور يستجمع أن الفعال
دعوات له حفظت وقد املقدور. القدر ذلك توجيه من والصلوات الرياضات تكون أن
وعلوم األغنياء وسعادة األنبياء وكرامات البهاء حلل ألبسني اللهم …» بعضها: يف يقول
إخوان من واجعلني والفناء الشقاء عالم من أنقذني اللهم األتقياء. وخشوع الحكماء
إال إله ال الذي هللا أنت والشهداء، الصديقني مع السماء وسكان الوفاء وأصحاب الصفاء
الجالل ذا يا الفعال العقل من فيًضا امنحني والسماء. األرض ونور األشياء علة أنت.
الحق أرني نعمة. من أوليتني ما شكر وأوزعني الحكمة بأنوار نفيس هذب واإلفضال،
طينة من نفيس هذب واستماعه. اعتقاده واحرمني باطًال والباطل اتباعه، وألهمني ا حقٍّ

«… األوىل العلة أنت إنك الهيوىل

عىل نقرصها فنحن واملقابالت، امللخصات هذه من نتوخاه ما إىل التنبيه عن غنى يف ولعلنا
استقصاء شأنها من وليس غريها، دون اإللهية الفلسفة مشكالت يتناول الذي الجانب
املجال بنا لضاق وإال دراساته جميع يف بصاحبه التعريف وال أطرافه جميع من املذهب
والطبيعيات املنطق يف كتب ألنه الصفحات؛ هذه يف ودراساته الفارابي تلخيص دون
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العلم. يف برع كما الفن يف وبرع والسياسة، واألخالق الطب يف كتب كما والرياضيات
أبكى، شاء وإن أضحك شاء إن كان وإنه القانون، واضع إنه للموسيقى إتقانه عن فقيل
علوم يف الباع بطول الناس وبهر املتيقظني، أنام شاء وإن الهاجعني أيقظ شاء وإن
ابن عنهم الزعم هذا ونقل األمم، ألسنة من لسانًا بسبعني يتكلم زعموه حتى زمانه
تحول يمنع وال أصًال الكيمياء ينكر ال كان أنه العلمية نظراته عجائب ومن خلكان.

بالرتكيب. تختلف واحدة مبادئ من كلها ألنها املعادن

وأبو األشعري الحسن أبو وهم املسلمني بني الكالم علماء أكرب الفارابي عارص وقد
والثالث سمرقند يف والثاني العراق يف األول نشأة وكانت والطحاوي، املاتريدي منصور
القرن أوائل يف جميًعا املسلمني عم قد املنطقي بالبحث االشتغال أن ذلك ومعنى بمرص،
كان وربما واألقوام. األقطار جميع بني وفقهاء، وفالسفة ومتكلمني معتزلة من الثالث،
وممكنة رضورية إىل املوجودات تقسيم يف املعتزلة تابعوا قد مًعا واملتكلمون الفارابي

األشعرية. وقبل قبله به قالوا ألنهم
أقوال لخصنا التي الفلسفية املشكالت تلك هو بينهم البحث موضع كان وقد
سيما وال هللا صفات وهما منها: مشكلتني يف البحث أكثر وكان فيها، املتقدمني الفالسفة
األديان. أصحاب اصطالح يف والقدر القضاء مشكلة وهي اإلنسانية الحرية ثم الكالم

بوجود القول وأن الرتكيب، تقبل ال الوحدة أن ويرون الصفات يؤولون فاملعتزلة
وتعليق القدم، يف وتعاىل سبحانه له إرشاك هو األزل منذ اإللهية بالذات قائمة صفات
بني اختالف عىل الصفات تلك أفعال تتجىل حيث واملكان الزمان بعالم الصفات لتلك
بآثارها تتعدد إنها الصفات تأويل يف ويقولون وحال، منها حال وبني وصفة منها صفة

التعديد. يقبل ال واحد ألنه بمصدرها تتعدد وال
عالم هللا إن يقولون — املتكلمني بني يعرفون كما الصفاتية أو — الكالم وعلماء
إال للمريد وال قدرة ذو أنه إال للقادر وال علم ذو أنه إال للعالم معنى وال مريد، قادر
تعريف تقتيض ولكنها للذات رشكاء العلم أو القدرة أو اإلرادة فليست إرادة، ذو أنه
بالذات، األزل منذ وقيامها الصفات بتعدد يقولون إنهم ثم ومريد. وقادر عالم بأنه هللا
صفة ال صفتان إذن والقدرة فالعلم بعامليته؟ يقدر أو بقادريته هللا يعلم هل ويتساءلون:
ليست بقدرة ويقدر ذاته، عن متميًزا ليس علًما هللا يعلم وإنما املعتزلة يقول كما واحدة
مجهولة والكيفية «معلومة صفات أنس بن مالك قول حد عىل وهي ذاته، عن متميزة
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«ليس وعال جل ألنه الخالق وصفات الخلق صفات بني تشابه ال واجب» بها واإليمان
مخالفته بينها تذكر أن فيجب صفاته ذكرت ومتى ملكه. يف له رشيك وال يشء» كمثله
يف نعهدها التي الصفات عىل اإللهية الصفات هذه بقياس االعرتاض فيبطل للحوادث،

املوصوفات. سائر
يف وقدر األعمال، وخلق االختيار له وخلق اإلنسان خلق هللا بأن املتكلمون ويؤمن
فهو عليه. اعرتاض ال وعدل نعلمها ال لحكمة والرش الخري من يكون ما علمه سابق
الفرائضسمعي من الرشائع يف ما وكل األشياء. من يشء عليه يجب وال يشء لكل املوجب

األشياء. موجب صنع من نفسه العقل ألن العقل يوجبه وال هللا إرادة توجبه
يجيزون املتكلمني ولكن ملحسوس، إال تكون ال الرؤية ألن هللا يرى أن املعتزلة ويمنع
اتصال بغري يحصل العلم وأن العلم، من نوع الرؤية أن اعتبار عىل موجود كل رؤية
أنه املعتزلة فريى هللا، كالم يف الطائفتان تختلف وكذلك واملرئيات. الرائي بني النور
اللفظ بني فرقوا وإن هللا، يف الكالم كصفة قديم أنه املتكلمون ويرى باأللفاظ، مخلوق

اإللهية. الصفة تلك وبني
بعض يف — األصح عىل — أو األحكام، بعض يف واملاتريدي األشعري ويختلف
إىل أقرب كان األشعري إن يقال: أن جاز مجمًال فرًقا بينهما التمسنا فإذا التعبريات.
السؤال: هذا جواب بينهما الفارق عىل ويدل التأويل. إىل أقرب كان املاتريدي وأن النص
اإللهي، باألمر يقولون وأصحابه واألشعري بالعقل، تقول فاملعتزلة الدين؟ وجب بماذا

العقول. تفهمه أمر وهو اإللهي، باألمر يقولون وأصحابه واملاتريدي
ابن موطن إىل املتكلمني األئمة أقرب كان املاتريدي أن نالحظ أن هنا يفوتنا وال

سنة. ثالثني بنحو سينا ابن مولد قبل وتويف سمرقند يف مذهبه نرش ألنه سينا؛
املعتزلة رأي إىل أقرب الصفات يف رأيه فكان املباحث هذه يف الفارابي اشرتك وقد
قدمنا كما ألنه األشعرية؛ رأي إىل أقرب اإلنسانية الحرية يف رأيه وكان والفالسفة،
يقع الذي السفيل العالم عدا ما املوجودات، سائر إىل األول املوجود من بالوجوب يقول
عند الفعال العقل وليس الفعال، بالعقل صلة عىل ذلك مع وهو باإلمكان، الوجود فيه

األمني. الروح أو القدس الروح غري الفارابي
ذلك وليس ذاته، عليه يخفى ال األول «فالحق الفارابي يمنعها فال هللا رؤية أما
االستدالل، عن مغنيًا لغريه تجىل فإذا ذاته، من كماله مشاهدة ذاته عىل فجائز باستدالل.
عنها تعاىل املبارشة جازت لو حتى الغري، لذلك مرئيٍّا كان مماسة وال مبارشة بال وكان
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اإلدراك هذا قوة يجعل أن الصانع قدرة يف كان وإذا ذلك. غري أو مذوًقا أو ملموًسا لكان
القيامة يوم مرئيٍّا تعاىل يكون أن عن يبعد لم البحث بعد يكون الذي البرص عضو يف

يرشكون.» عما تعاىل محاداة، وال مسامتة وال تكييف وال تشبيه غري من

يف أقوالها يسمع وهو بيته يف نشأ ألنه سينا ابن نشأة يف خطرها لها دينية فرقة وبقيت
الباطنية أو اإلسماعيلية فرقة وهي وأخيه، أبيه عن رواه فيما تقدم كما والنفس العقل
رواها كما والعقل والنفس والعالم هللا يف أقوالها هي وهذه الفاطميني، إىل تنتمي التي
فقالوا املنهاج، ذلك عىل كتبهم وصنفوا …» قال: حيث والنحل امللل كتابه يف الشهرستاني
وال قادر وال جاهل، وال عالم وال موجود، ال أو موجود هو نقول ال إنا تعاىل الباري يف
سائر وبني بينه رشكة يقتيض الحقيقي اإلثبات فإن الصفات، جميع يف وكذلك عاجز،
املطلق باإلثبات الحكم يكن فلم تشبيه، وذلك عليه. أطلقنا التي الجهة يف املوجودات
ويقولون املتضادين. بني والحاكم الخصمني، وخالق املتقابلني إله هو بل املطلق، والنفي
وملا عالم هو قيل للعاملني العلم وهب ملا قال: أنه الباقر عيلِّ بن محمد عن أيًضا هذا يف
والقدرة العلم وهب أنه بمعنى وقادر عالم فهو قادر، هو قيل للقادرين القدرة وهب
يف نقول وكذلك قالوا: … والقدرة بالعلم وصف أو والقدرة العلم به قام أنه بمعنى ال
أبدع وفطرته: خلقه واملحدث وكلمته أمره القديم بل محدث، وال بقديم ليس إنه القدم
غري هو الذي الثاني النفس أبدع بتوسطه ثم بالفعل تام هو الذي األول العقل باألمر
وإما الطري، إىل والبيض الخلقة تمام إىل النطفة بنسبة إما العقل إىل النفس ونسبة تام،
الزوج إىل والزوج الذكر، إىل األنثى نسبة وإما املنتج، إىل والنتيجة الوالد، إىل الولد نسبة
الكمال، إىل النقص من حركة إىل احتاجت العقل كمال إىل النفس اشتاقت وملا قالوا: …
بتدبري دورية حركة وتحركت السماوية األفالك فحدثت الحركة، آلة إىل الحركة واحتاجت
النفوس واتصلت واإلنسان، والحيوان والنبات املعادن من املركبات فرتكبت أيًضا، النفس
الخاص باالستعداد املوجودات سائر عن متميًزا اإلنسان نوع وكان باألبدان، الجزئية
كيل ونفس عقل العلوي العالم ويف كله، العالم مقابلة يف عامله وكان األنوار، تلك لفيض
البالغ الكامل الشخص حكم وحكمه كل، وهو شخص عقل العالم هذا يف يكون أن وجب
الناقص الطفل حكم وحكمها أيًضا كل هو مشخصة ونفس النبي، وهو الناطق ويسمونه
بالذكر املزدوج األنثى حكم أو التمام إىل املتوجهة النطفة حكم أو الكمال إىل املتوجه
والعقل النفس بتحريك األفالك تحركت وكما قالوا: … الويص وهو األساس ويسمونه
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كل يف والويص النبي، بتحريك بالرشائع واألشخاص النفوس تحركت كذلك والطبائع
وترتفع القيامة زمان ويدخل األخري الدور إىل ينتهي حتى سبعة سبعة عىل دائر زمان
لتبلغ الرشعية والسنن الفلكية الحركات هذه وإنما والرشائع، السنن وتضمحل التكاليف
مرتبته إىل ووصولها به واتحادها العقل درجة إىل بلوغها وكمالها كمالها، حال إىل النفس
من واملطيع الرش من الخري ويتميز الخلق ويحاسب … الكربى القيامة هو وذلك فعًال،
فمن املبطل، بالشيطان الباطل وجزئيات الكيل بالنفس الحق جزئيات وتتصل العايص،
«… الكمال هو له نهاية ال ما إىل السكون وقت ومن املبدأ، هو السكون إىل الحركة وقت

أرسطو مذاهب ومن الدينية العقائد من آثار نرى كما اإلسماعييل املذهب هذا ويف
فيثاغوراس، آراء بعض يف قديًما تمثلت كما الهند حكمة ومن وأفلوطني، وأفالطون
ودليل املتكلمني، من ويشء املعتزلة من يشء وفيه أفلوطني، آراء بعض يف حديثًا وتمثلت
تنسم التي البيئة ويف الرئيس، الشيخ فيه نبغ الذي الزمن يف والعقائد األفكار حالة عىل

الحياة. نسمات أول لديها

سينا ابن مذهب (5-3)

اإلجمال. وجه عىل الفكريون سينا ابن أسالف هم أولئك
بعض يف منهم واحد كل وبني بينه ملحوظة مقاربة مذهبه ملخص من وسنرى
يف واألفرودييس فرفريوس ويقارب الدينية، التوفيقات يف الفارابي يقارب فهو األمور:
الفنية. النزعة يف أفالطون ويقارب املنطقي، التفكري يف أرسطو ويقارب الصوفية، الرموز
ما لتوضيح الرمزية األساطري أسلوب مثله يصطنع أنه ألفالطون مقاربته ومن
الطري، ورسالة يقظان بن حي رسالة يف صنع كما إليه. يرمي عما الكناية أو يريد
والرياضة بالعمل للتطهر العالم هذا بشهوات واشتباكها اإلنسانية النفس إىل يرمز وهو
طائفة برزت …» الرشك يف وقوعه قصة يروي طائر لسان عىل منها نموذج وهذا …
يف وأنا الحشيش، يف وتواروا األطعمة وهيئوا الرشك ورتبوا الحبائل فنصبوا تقتنص
يف تخالج ما وأصحاب. بخصب فأحسسنا مستدعني، فصفروا لحظونا إذ طري رسبة
خالل يف وسقطنا مقبلني، إليهم فابتدرنا تهمة، قصدنا عن زعزعتنا وال ريبة، صدورنا
والحبائل بأجنحتنا، يتشبث والرشك أعناقنا عىل ينضم الحلق فإذا أجمعني، الحبائل
كل وشغل للهالك فاستسلمنا تعسريًا، إال زادتنا فما الحركة إىل ففزعنا بأرجلنا، تتعلق
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التخلص سبيل يف الحيل نتبني وأقبلنا ألخيه، االهتمام عن الكرب من خصه ما منا واحد
ذات فاطلعت األقفاص، إىل واطمأننا بالرشك واستأنسنا أمرنا، صورة أنسينا حتى زمانًا
الرشك عن وأجنحتها رءوسها أخرجت الطري من رفقة فلحظت الشبك خالل من يوم
وال النجاة فتعصمها تؤدها هي ال الحبائل بقايا أرجلها ويف تطري أقفاصها عن وبرزت
أنحل فكدت ألفته، ما عيلَّ ونغصت أنسيت كنت ما فذكرتني الحياة، لها فتصفوا تبينها
عىل فوقفوني مني اقربوا أن القفص وراء من فناديتهم تلهًفا، روحي ينسل أو تأسًفا
إىل «… نفاًرا إال زادوا فما املقتنصني خدع فتذكروا املقام. طول أعنتني فقد الراحة، حيلة
الخالص سبيل يف النفس مجاهدات إىل واإليماء الرمز من النسق هذا عىل األسطورة آخر

الشهوات. أوهاق من
عنه املشهور كان وإن الرئيس الشيخ تنشئة يف بالقليل أفالطون نصيب يكن فلم
قريب ذلك مع وأنه كذلك، أنه فالواقع واملغرب. املرشق يف املناطقة بني أرسطو خليفة أنه
حتى فيه قوية كانت التي الخيال وملكة الفني مزاجه إحداهما قرابتني: أفالطون إىل
املعظمني من وهو للفارابي قراءته واألخرى ومخيالت، نفوس لها الكواكب أن اعتقد

الحديثة. باألفالطونية واملؤمنني ألفالطون
هؤالء من أستاذ من أكثر أو أستاذ بمذهب متقيًدا كان أنه عىل هذا يدل وال
وكانت ويوافقهم، يجاريهم كان كما يعارضهم كان ألنه والروحيني؛ الفكريني األسالف
من الفلسفي ملذهبه يكن فلم خالف، من الدين وبني بينهم فيما لهم معارضاته أكثر
وبني بينها خالف ال األصيل جوهرها يف عنده صحيحة وهي الدينية، العقيدة غري حدود

… والعروض الظواهر غري يف العقلية القضايا
كما اإللهية الفلسفة ملشكالت سينا ابن ارتآها التي الحلول خالصة هي وهذه

تقدم. فيما أجملناها

العالم

األصول هي والعدم والصورة األولية املادية أن — أرسطو عند كما — سينا ابن عند
زمان. يف يحدث لم مخلوق والعالم الطبيعية، األجسام كل عنها تصدر التي الثالثة

أن وإما جميًعا» الوجود «ممكنة تكون أن إما الكائنات هذه إن فحواه: ما يقول
الوجود. واجبة جميعها تكون

حيز من تخرجه علة إىل يحتاج املمكن ألن جميًعا؛ الوجود ممكنة تكون أن ومحال
الفعل. حيز إىل اإلمكان
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وبني محرك، إىل تحتاج متحركة بني ألنها جميًعا؛ الوجود واجبة تكون أن ومحال
أجزاؤها. تسبقها أن بد وال لرتكيبها، علة إىل تحتاج مركبة

الوجود. ممكن بعض إذن فهي
الوجود. واجب وبعض

املحال. يف يوقعنا عدمه ألن عدمه؛ نتصور ال الذي هو الوجود وواجب
أوىل إذن يكون يسبقه الذي ألن مسبوًقا؛ الوجود واجب يكون أن املحال ومن

بالوجوب.
للرتكيب فاعل إىل وتحتاج تسبقه املركب أجزاء ألن مركبًا يكون أن املحال ومن

واإليجاد.
الرتكيب. عن منزه بسيط جوهر وهو أول، فهو

الفارابي ألن الوجود، ممكن أو الوجود، واجب عن كالمه يف مبدًعا سينا ابن يكن ولم
املتكلمني. وبعض املعتزلة سبقه كما إليه، سبقه قد

واجب ولكنه بذاته وممكن بذاته، واجب إىل الوجود تقسيم أبدع قد سينا ابن ولكن
لغريه.

واجب ولكنه بذاته، ممكن العالم فإن وخلقه. العالم بقدم القائلني بني وفق وبذلك
يكون. أن بد ال هللا علم يف كان وما هللا. علم يف كان ألنه بغريه؛

الزمان فوجد العالم تحرك العالم: مع وجد الزمان ألن زمان يف حادثًا العالم وليس
بالقوة الوجود من هللا فأخرجه هللا علم يف وجد ألنه وجوده كان وإنما الحركة، هذه مع
كما فالعالم محل. وال وقت به يحيط ال رسمد بالذات، قديم وهللا بالفعل، الوجود إىل
يحده ال رسمدي سبق وهو هللا، بذات مسبوق بالحركة كان وكما قديم، هللا إرادة يف كان

الزمان.
فاملحرك األوىل: بالعلة أو بها أرسطو قال كما األوىل بالحركة سينا ابن يقول وهنا

الحركة. علة هو األول
الزمان. علة هي والحركة

السواء. عىل مخلوقان إذن والفلك والزمان
الطبيعية فالحركة ونفسانية، طبيعية إىل الحركة يقسم — كأرسطو — سينا وابن
الكرة مركز أو العالم مركز إىل بالطبيعة األجسام تجذب التي وهي التنقل حركة مثالها
الحركة وليست يشء، من وتهرب شيئًا تطلب أنها الحركة هذه لوازم ومن األرضية،
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منها، ومهروب مطلوبة نقطة كل فإن القبيل، هذا من — الفلك حركة أي — املستديرة
عقول حركات الفلكية الحركات أن عىل ويدل عقول، حركة هي أو نفسانية حركة فهي
جسم من حركة فكل نهاية فله جسم كل وإن تتناهى ال أنها — املتقدم الدليل غري —

نهاية. من لها بد فال
خيال، وذات إدراك، ذات وأنها عقول أنها العلوية الكائنات يف سينا ابن ومذهب
بتخيل منوط الخيال أن يرى اإلسكندر ألن األفرودييس؛ اإلسكندر يخالف بهذا وهو
إىل به حاجة وال والفساد، العطب يقبل ال خالد الفلك وأن منها، السالمة لطلب األشياء

الخيال.
اإلسكندر مذهب يف العقول ترتيب من قريبة سينا ابن مذهب يف العلوية العقول لكن
ال الذي الواحد من الكثرة وجود لتفسري إليها يلجئون وهم أفلوطني، واتباع األفرودييس

هللا. وهو يتعدد:
األول. العقل وهو األعظم، الفلك محرك عنه صدر قد األول فاملحرك

الثاني. والعقل األعظم الفلك عنه صدر األول والعقل
عىل يسيطر الذي العارش العقل وهو الفعال العقل ثم التاسع، العقل إىل وهكذا

اإلنسان. عالم يف واألجسام النفوس تصدر وعنه القمر، فلك تحت وما األريض العالم
املحسوسات. عن والتنزه الرشف يف تناسبه نفس عنه تصدر عقل وكل

يف تؤثر والنفوس النفوس، إىل توحي والعقول العقول، إىل يوحي األول فالواجب
القمر. فلك تحت فيما أو األرض يف تؤثر وهذه العلوية، األجرام

األول. مصدره إىل يشتاق عقل حركة الفلك حركة تكون وهكذا
وعال جل هللا وهو األول املصدر إىل وصعوًدا مصدرها إىل شوًقا حركة كل تكون بل

واألنداد. الرشكاء عن وتنزه
والقدرة املحض، والعلم املحض، والخري املحض، والحق املحض، الوجود فهو
تستلزم الصفات هذه ألن حدة؛ عىل صفة عىل مفرد معنى كل يدل أن غري من املحضة،
فإنما واحد قلنا فإذا يتعدد. ال واحد وهو الكمال، يف توجد ال النقص من ألوان سلب
الوجود نعني فإنما «جوهر» قلنا وإذا والرشيك، القسمة عنه مسلوبًا الوجود نعني

واملغايرة. للكثرة موجب أمثاله يف وال هذا يف وليس موضوع، يف الكون عنه مسلوبًا
غريه وجود أن ذلك فمعنى قادر هللا إن قلنا فإذا اإليجابية، أو الثبوتية الصفات أما
مبدأ الوجود واجب أن نعني فإنما مريد هللا إن قلنا وإذا املتقدم، النحو عىل عنه يصدر

اإلرادة. مسلوب غري وأنه ذلك، يعقل وهو كله الخري لنظام
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يوجب يشء فيها يوجد لم الجهة هذه عىل الحق األول صفات عقلت «فإذا قال:
الوجوه.» من بوجه كثرة أو أجزاء لذاته

هللا إن فقالوا دونه بما يشغل ال هللا إن أرسطو قول عند الفالسفة بعض وقف وقد
بالعقل خاص بها العلم ألن الجزئيات يعلم ال وإنه وعاقل، ومعقول عقل فهو ذاته يعقل
العلم ألن الكليات يعلم ال وإنه وقوعها، بعد واملعلومات بالحوادث يتأثر الذي املحدود
ملكه، يف يقع أو وقع ما كل هللا يعلم بل سينا ابن فقال بالجزئيات. العلم من منتزع بها
علمه فكان األزل منذ بها علم ألنه حصلت قد هي بل حصلت ألنها باألشياء علمه ليس إذ
املحدود. وغري املحدود يختلف كما اإلنسان علم يخالف علم ولكنه لحصولها. سببًا بها

وأفلوطني. أرسطو من بعيد الفارابي أستاذه من قريب هذا رأيه يف سينا وابن

النفس

حياة». ذي طبيعي جسم أو آيل طبيعي لجسم أول كمال «أنها سينا ابن عند النفس وحد
ماهية أو له صورة إذن فالنفس ببدنه، ال بنفسه الحي غري يمايز الحي فالجسم
قسمني: إىل منقسم فهو كمال وكل الذات. به تتحقق الذي الكمال هي املاهية أو والصورة
املؤثر الكمال هو واألول األفاعيل، ذات هو الذي والكمال األفاعيل، مبدأ هو الذي الكمال

املتأثر. الكمال هو والثاني
تمييًزا آيل» «جسم وقال: الصناعي، الجسم من له تمييًزا طبيعي» «جسم قال: وقد
وليست تؤثر التي هي ألنها أول» «كمال إنها وقال اآلالت، بغري يعمل الذي الجسم من له

التأثري. من اآلتية الحركة هي
تقوم التي النباتية النفس من تتفاوت «قوى» أرسطو عند هي كما عنده والنفس
النفس إىل معها، وباإلرادة بهذه تقوم التي الحيوانية النفس إىل والتوالد، والنمو بالتغذية
والشم والذوق والسمع كالبرص ظاهرة مشاعر ولها الناطقة، النفس وهي اإلنسانية
هي الحواس وهذه واملالمسة، والخشونة واللني الصالبة به تحس مما إليها وما واللمس

الخارجية. األشياء صور النفس إىل تنقل التي
الذاكرة، أو والحافظة والوهم واملفكرة املصورة هي باطنة ملكات وللنفس
تفرق ما ويجمع املختلفة، الحواس آثار بني يؤلف الذي املشرتك الحس هي واملتصورة

والصفات. املعاني من
الذي هو وحده اإلنسان ولكن بالحواس، الجزئيات يدركان والحيوان واإلنسان

واألعضاء. الجسد إىل حاجة بغري الناطقة بالنفس الكليات يدرك
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كونها «فأولها مراتب: ولها وعاقلة البدن، تدبر عاملة قوتان، لها اإلنسانية فالنفس
تحصل أن وثانيها الهيوالني، بالعقل مسماة املرتبة وهذه العقلية الصور لقبول مستعدة
بحسب مختلفة امللكة وهذه بامللكة، العقل وهي البديهية والتصديقات التصورات فيها
وثالثها املطالب، إىل منها االنتقال عىل النفس قوة كيفية وبحسب البديهيات تلك كمية
ال الصور تلك أن إال الربهانية، الفكرية املطالب إىل املبادئ تلك من االنتقال يحصل أن
وهذه ذلك. فعل يستحرضها أن اإلنسان شاء إذا بحيث تكون بل بالفعل حارضة تكون
ينظر بالفعل حارضة العقلية الصورة تلك تكون أن ورابعها بالفعل، العقل مرتبة هي

املستفاد.» بالعقل املسماة وهي صاحبها إليها
بالعقل التام االتصال أما شاء. متى الفعال العقل إىل يتجه بالفعل والعقل
العارفني منزلة إىل ترتقي التي القدسية النفس عقل وهو املستفاد، العقل فهو الفعال

والصديقني.
وال الجسم بانقسام تنقسم ال ألنها املتحيز؛ يف حالة وال متحيزة النفس وليست
أو نموها يف سواء كلها الجسد أحوال يف باٍق «أنا» بقويل: إليه فاملشار عليه. تتوقف
جميع عن غافًال يكون حامَلا «أنا» بقويل: إليه للمشار مدرًكا اإلنسان يكون وقد ذبولها،
الجسدية، باألعضاء شعور عىل وال خارجية حقيقة عىل تتوقف ال و«اآلنية» أعضائه.
ديكارت الفرنيس للفيلسوف سابق الصورة هذه عىل النفس وجود إثبات يف سينا فابن
أوىل الحقيقة هذه ويعترب موجود»، أنا أفكر «أنا بقوله: الوجود يف الشك يبطل الذي
هللا. قدرة من دائم فيض اإليجاد بأن بالقول له سابق وهو اإلثبات، عن الغنية الحقائق
الدوام. وعىل التجدد عىل يكسبها بل إيجاده، بمجرد الوجود صفة للموجود تدوم فال

عندما الجنني يف وتدخل الفعال العقل عن تصدر اإلنسان نفس أن سينا ابن ويرى
النفس مرتبة بلغت متى الجسد مبارحة بعد إليه تعود وأنها لقبولها، الجسد يتهيأ
العقل من تخلق النفوس تزال وال الرياضة، طريق من أو الدراسة طريق من القدسية
املجردات يف سينا ابن عند ممتنع غري التناهي عدم ألن انتهاء، بغري إليه وتعود الفعال
إىل مجيئنا «إن املعاد: رسالة يف قال وكما املكان. يف وضع بذات وليست تتحيز ال التي
وإنما نخرج وبالقهر نمكث وبالقهر جئنا ولكن وإرادتنا باختيارنا يكن لم العالم هذا
النفس وطهارة الكافرين، ويمحق آمنوا الذين ليمحصهللا والتطهري للتمحيص بها جئنا
إنما النجاسة من الجسد طهارة أن كما … اإللهي والعلم الرشعي بالعمل تكون إنما

بالرتاب.» أو باملاء تكون
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فهي النار وأما الربوج، من فوقه وما الفعال العقل فلك هي سينا ابن عند والجنة
العقول تبلغه الذي الصفاء األرضوتقرصعن بأوشاب النفس تختلط حيث ذلك دون ما

املستفاد. العقل إىل الهيوالني العقل من بالرتقي
مطلعها: يف يقول التي العينية قصيدته يف املعاني هذه بعض سينا ابن نظم وقد

وت��م��ن��ع ت��ع��زز ذات ورق��اء األرف��ع ال��م��ح��ل م��ن إل��ي��ك ه��ب��ط��ت
ت��ت��ب��رق��ع ول��م س��ف��رت ال��ت��ي وه��ي ع��ارف م��ق��ل��ة ك��ل ع��ن م��ح��ج��وب��ة
ت��ف��ج��ع ذات وه��ي ف��راق��ك ك��ره��ت ورب��م��ا إل��ي��ك ك��ره ع��ل��ى وص��ل��ت

عىل الجسد فراق بعد وبقائها الفردية بالنفس يقول سينا ابن إن القول وجملة
للنفس يعرفون ال الذين أرسطو ألتباع خالًفا الفارابي، أستاذه به يقول مما نحو
لها التي اإلنسانية للنفس إال املوت بعد بعث وال الحياة، بعد مستقالٍّ وجوًدا اإلنسانية
فحكمها الشهوانية والقوة الغضبية القوة ملكتها التي النفوس أما للخطاب. استعداد
وسعادته ماتت قد فكينونته مات فإذا املوت بعد بعث فال فيضه عدم «ومن الحيوان حكم

األعىل.» العالم يف له ثواب وال آماله، حصول األدنى العالم يف وثوابه فاتت، قد

والرش الخري

وهو كان» مما أبدع اإلمكان يف «ليس بأنه والرش الخري يف مذهبه نلخص أن لنا ويجوز
املوضوع. هذا يف الفارابي كالم من قريب كذلك

لو ألنه محًضا، وكماًال محًضا خريًا فيه نحن الذي العالم نتصور أن وسعنا يف فليس
األشياء. بني للفوارق وال الوجود ملمكنات محل فيه كان وال هذا عاملنا كان ملا كذلك كان
لكان كذلك كان لو ألنه محًضا، ونقًصا محًضا ا رشٍّ نتصوره أن وسعنا يف وليس

فساد. عىل كون يقوم وال الفساد، عىل قائًما أو عدًما
عرًضا الرش فيه ويأتي وأصًال قصًدا الخري فيه يراد عامًلا نتصوره أن إال يبق فلم

الخري. يقتضيها لرضورة
فيه. نحن الذي العالم وهكذا

السحاب يكون وال باإلحراق، منها الرضر حصول أمكن إذا إال نافعة النار تكون فال
وقد الحالة. هذه جراء من أو الحالة هذه غري يف لتنفعنا إال عنا الشمس بحجبه ضارٍّا
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إصابة من ا وغمٍّ أمًلا يكون وقد الخلقة، يف والتشويه والضعف كالجهل نقًصا الرش يكون
الذي اليشء ألن للممكنات، يتسع عالم يف اجتنابه يتأتى ال هذا وكل مطلوب، فوات أو
بالقوة الوجود بني مرتدًدا للعدم قابًال كان إذا محالة. ال ناقص الوجود» «ممكن هو

االمتناع. كل وجوده يمتنع أو هكذا يوجد أن فإما بالفعل. والوجود
للممكنات. املتاح الخري لوازم من عارض والرش العالم يف أصيل فالخري

الرش «فإن قوام للعالم كان ملا ذلك ولوال جملته، يف الخري من أقل هذا عىل وهو
أكثر يعم الحقيقي الرش وليس محفوظة، واألنواع أوقات، ويف أشخاًصا، يصيب إنما

الرش.» من نوًعا إال األشخاص
القمر تحت ما وجملة القمر فلك تحت فيما يوجد إنما الرش «إن سينا: ابن ويقول

الوجود.» سائر إىل بالقياس طفيف
فليس بذاته الوجود املمكن «أما … لذاته» الوجود الواجب إال املحض الخري «وليس
احتمل وما العدم، تحتمل بذاته فذاته الوجود. لها يجب ال بذاته ذاته ألنه محًضا خريًا

«… والنقص الرش من بريئًا جهاته جميع يف فليس ما بوجه العدم
االعتبار. هذا عىل العوالم أفضل هذا فعاملنا

فيه. املمكنات بقاء مع عليه هو مما خريًا يكون أن يمكن ال
فيه ما وانحل نظام، من فيه ما والختل عليه، هو مما ا رشٍّ لكان به هللا عناية ولوال

مساك. من
عىل وإنه الخري، الستكمال رضورة العرض هذا وأن عرض، الرش أن ذلك ومؤدى
وأن املوجودات، تماسك عليه يدل الذي الكثري الخري جانب إىل األريض العالم يف قليل هذا
الغيبية. والعوالم العلوية األفالك يف الشاسع الوجود جانب إىل طفيف كله األريض العالم

كان. مما أبدع اإلمكان يف وليس

اإلنسانية الحرية

أوحى الذي هو والقدر القضاء مسألة يف أو اإلنسانية الحرية يف البحث أن نظن أننا إال
يقول: أن سينا ابن إىل

ال��م��ع��ال��م ت��ل��ك ب��ي��ن ط��رف��ي وس��ي��رت ك��ل��ه��ا ال��م��ع��اه��د ت��ل��ك ف��ي ط��ف��ت ل��ق��د
ن��ادم س��ن ق��ارًع��ا أو ذق��ن، ع��ل��ى ح��ائ��ر ك��ف واض��ًع��ا إال أر ف��ل��م
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تخلق لم وإنها فراقه، عىل مكرهة الجسد، دخول عىل مكرهة النفس أن يرى فإنه
ال النفوس مقادير بني التفاوت وإن الكمال، معارج يف الرتقي عن تصدها التي العوائق
كما مقسوم ألنه رزقها يف لها حيلة وال تقديره، يف اإلنسانية للنفس حيلة فال فيه، شك

شعره: بعض يف قال

ق��س��ط��ه س��وى ك��لٍّ ال��رزق م��ن ي��ن��ال إن ف��م��ا ت��ج��ش��ع��ن ف��ال

املهني. القرار يف تزال فال نفس وتشقى عليني، إىل فرتقى نفس تسعد فكيف
ألنه التسليم؛ غري نتيجة إىل والعقاب الثواب عىل كالمه كل يف سينا ابن ينته لم
ظلم الدنيا يف يقع فال الوجود، واجب من املحض وبالخري الوجود، نظام يف بالعدل يؤمن
تنتهي وال الخري، مجرى يف إال الرش يجري وال العدل، من باطن وجه له كان إال ظاهر

النهايات. أفضل إىل إال األمور
اإليمان. هو وذلك
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وبالنبوءات باهلل املؤمنني من كان أنه يف نشك لم سينا» «ابن عقيدة عن رأينا سئلنا وإذا
مراء. ال

يف الدينية العقيدة يناقض واحد جانب عىل يشتمل ال وموجده العالم يف مذهبه ألن
رضورة يف قال أحًدا أن نعلم وال إليها، ويدعو الدينية العقيدة يوافق مما هو بل أصولها،
وقرر اإلنساني، املجتمع بنية يف حيوية» «وظيفة جعلها حيث سينا ابن قاله ما النبوءات
الحاجبني وعىل األشفار عىل الشعر إنبات إىل الحاجة من «أشد النبي إىل الحاجة أن
بل البقاء، يف لها رضورة ال التي املنافع من أخرى وأشياء القدمني من األخمص وتقعري
كما ممكن ويعدل يسن ألن الصالح اإلنسان ووجود البقاء. يف تنفع أنها فيها ما أكثر
تقتيض وال املنافع تلك تقتيض األوىل العناية تكون أن يجوز فال ذكره. منا سلف كان
أن وواجب إنسانًا، يكون أن وواجب نبي، يوجد أن إذن فواجب … أسها هي التي هذه
لهم يوجد ال أمًرا فيه الناس يستشعر حتى الناس لسائر ليست خصوصية له تكون
يسن أن وجب وجد إذا اإلنسان فهذا بها. أخربنا التي املعجزات له فتكون عنهم؛ فيتميز

عليه.» القدس الروح وإنزاله ووحيه وإذنه تعاىل هللا بأمر سننًا أمورهم يف للناس
يشغلهم وأال عقولهم قدر عىل الناس يخاطب أن سينا ابن رأي يف النبي واجب ومن
األشياء من وأمثلة برموز وعظمته تعاىل هللا جاللة يعرفهم أن «ويجب عليهم يختلط بما
شبه وال له نظري ال أنه أعني القدر، هذا منه إليهم ويلقي وجليلة عظيمة عندهم هي التي
وتسكن كيفيته، يتصورون وجه عىل املعاد أمر عندهم يقرر أن يجب وكذلك رشيك. وال
الحق وأما ويتصورونه، يفهمونه مما أمثاًال والشقاوة للسعادة ويرضب نفوسهم. إليه
سمعته، أذن وال رأته عني ال يشء ذلك أن وهو مجمًال، أمًرا إال منه لهم يلوح فال ذلك يف
أوجزه ما آخر إىل مقيم» عذاب هو ما األلم ومن عظيم ملك هو ما اللذة من هناك وأن
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يرى بل الناس، عامة يعتقده بما النبوءات ينقض ال أنه يتبني ومنه النجاة، كتاب يف
طبائعهم. وتهذيب إلقناعهم النبوءات أصحاب عىل وواجبًا منهم لألكثرين مصلحة ذلك
الفلسفة معضالت إىل يهديه أن بالصالة ويستلهمه هللا، ويدعو يصيل سينا ابن كان وقد
واإلنسان هللا بني الصلة يقطع ال فهو مستعصية، قضية أو مغلق أمر عليه أشكل كلما
ختام يف قال كما يستبعد فال املادة، يف النفس تأثري يمنع وال والجسد، النفس بني وال
السفلية األجرام ألن وذلك السفلية، األمور يف العادة يخرق بما العارف «إتيان اإلشارات
يبعد لم فإذا الجسم، يف حالة وال بجسم ليست الناطقة والنفس الصفات، لهذه قابلة
الترصف عىل تقوى بحيث وقوعها يبعد ال البدن هذا يف التأثري عىل تقدر بحيث وقوعها
فال باملاهية، مختلفة الناطقة النفوس إن قولنا عىل سيما ال العنرصي العالم هذا مادة يف
النفس وصاحب … القدرة تلك تقتيض لنفسه التي املخصوصة املاهية تكون أن يبعد
يصري وقد األولياء، من وكرامة األنبياء من معجزة ذو فهو رشيًدا خريًا كان إن القوية
رشيًرا كان وإن األقىص، األمر يبلغ حتى القوة تلك الزدياد سببًا والصفاء الذكاء ذلك

«… الخبيث الساحر فهو الرش يف القوة تلك واستعمل
عن يبلغك «قد فقال: التكذيب إىل يعجلوا أن اإلشارات ختام يف أتباعه حذر وقد
عارًفا إن يقال ما مثل وذلك التكذيب، إىل فتبادر العادة بقلب تأتي تكاد أخبار العارفني
هلكوا أو وزلزلوا بهم فخسف عليهم ودعا فشفوا لهم واستشفى فسقوا للناس استسقى
سبع، لبعضهم خضع أو والطوفان والسيل واملوتان الوباء فرصف لهم ودعا آخر بوجه
تعجل، وال فتوقف الرصيح. املمتنع طريق يف يأخذ ال مما ذلك ومثل طري، عنه ينفر ولم

«… الطبيعة أرسار يف أسبابًا هذه ألمثال فإن
خوًفا والتقية املداراة باب من ويقول ذلك يكتب كان أنه املرتابني لبعض ويخطر
له موجب ال واهم خاطر وهو املتشددين، الفقهاء ومعارضة العامة ثورة من حياته عىل
مذهبه ملقتىض مخالفة اآلراء هذه كانت إذا البال عىل يخطر أن يصح وإنما اإلطالق، عىل
كثري يف تناقضها وال تخالفها ال ولكنها تقديره، يف الطبيعة لقوانني مخالفة أو الفلسفي

قليل. وال
مستحيل، مجاريها عن بالتغيري الفلكية األجرام يف الترصف أن يعتقد كان سينا فابن
يسيطر الذي الفعال العقل إىل العقول من دونها فيما تؤثر عقولها أن يعتقد كان ولكنه

املوجودات. من القمر تحت وما األريض العالم عىل
الذي العالم هو أنه أو اإلمكان وعالم الفساد عالم أنه األريض العالم يف واعتقاده
عىل الصور يسبغ الذي العقل إىل ذلك يف املرجع وأن واالنحراف، التغيري فيه يجوز
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سفًال تهبط أو صعًدا وتعلو الفعل، إىل القوة من فتخرج الوجود بذلك ويعطيها الهيوىل
والهيوىل. املادة غلبة أو العقل غلبة من يعرتيها ما حسب عىل

يملك فهو الفعال، بالعقل تامة صلة عىل اإلنسان يف املستفاد العقل أن أسلفنا وقد
مثل صورة إىل صورة من املوجودات تحويل أو وخلعها الصور إسباغ عىل القدرة من
من غريها ويف أجسادها يف تؤثر النفوس أن سينا ابن ويرى الفعال، العقل يملكه ما
يف تؤثر كانت إذا األخرى األجساد يف تأثريها من مانع ال ألنه واحدة؛ بقوة األجساد

بانقسامها. تنقسم وال فيها متحيزة غري وهي أجسادها
العادات تغيري يقبل أن عقًال عليه يمتنع ال الفهم هذا األرضية املؤثرات يفهم فالذي

الكرامات. أصحاب إىل ينسب الذي النحو عىل
ألنه نستبعدها وال عطارد، واستلهام الكواكب مناجاة يف أشعار إليه نسبت وقد

الفيلسوف. من بمستغرب هو وليس للعقول استلهام
كقوله:

ف��أغ��ن��م��ا أراك ك��ي وص��ب��ًح��ا م��س��اء ت��رددي ط��ال وال��ل��ه ق��د ع��ط��ارد
ت��ك��رم��ا ال��غ��ام��ض��ات وال��ع��ل��وم ب��ه��ا ال��م��ن��ى أدرك ق��وى ف��ام��ددن��ي أن��ت ف��ه��ا
وال��س��م��ا األرض خ��ال��ق م��ل��ي��ك ب��أم��ر ك��ل��ه وال��ش��ر ال��م��ح��ذور ووق��ن��ي

تنبئ رائية قصيدة إليه نسبوا حتى الكواكب برصد تعلقه يف غلوا قد القوم أن إال
مطلعها: كنعان، أرض يف عليهم املظفر امللك وغلبة الترت بغارة

ال��ن��اف��ر ن��ف��ر ق��ب��ل ب��ن��ف��س��ك وان��ف��ر ال��ع��اش��ر ال��ق��رن م��ن ب��ن��ي اح��ذر

ومنها:

ال��غ��اب��ر ال��زم��ان ف��ي ث��م��ود ف��ن��ي��ت م��ا م��ث��ل ال��م��ظ��ف��ر ال��م��ل��ك ي��ف��ن��ي��ه��م
ال��ب��ات��ر ال��ج��زار ال��م��اض��ي ب��ح��س��ام��ه م��ح��م��د اإلم��ام ن��ج��ل وي��ب��ي��ده��م
ال��ن��اص��ر ح��س��ام ف��ي��ه��ل��ك��ه��م م��ن��ه��م ع��ص��اب��ة ال��زم��ان أب��ق��ى ول��رب��م��ا
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هذه يف بما االعتماد «وكان وقال: تاريخه يف األثري ابن أثبتها التي القصيدة آخر إىل
أن أعلم وهللا السالم، عليه طالب أبي بن عيلِّ املؤمنني أمري عن الجفر كتاب من القصيدة

غريه.» أو القصيدة هذه قال الرئيس الشيخ يكون
سينا ابن ألن تثريب؛ من عليه كان ملا سينا البن منحولة بأنها األثري ابن جزم ولو
هذه خالل كتابه يف أحد يثبتها ولم سنة، مائتي من بأكثر الحوادث هذه وقوع قبل مات

السنني.
طريق من الغيب كشف فيه حاول الفيلسوف إىل نسبته صحت كالًما نعرف وال
التي الرياضية باأللغاز الولع قبيل من الحسابية الحروف لقوة يعرض وإنما التنجيم،
األبجدية األحرف بني فقابل للملكة. وتحريًضا للخاطر شحذًا الرياضيني كبار بها يولع
وبني الدالالت هذه بني وفق ثم داللة حرف لكل وجعل والسفلية، العلوية املوجودات وبني
من واعتمد مقبولة فكرة له فاستقامت القرآنية، السور أوائل يف وردت التي الحروف
للحروف الطبيعية القوى لتسخري أو للتنجيم يعتمده ولم العجيب التوفيق ذلك أجلها
أصواتًا باعتبارها الحروف عن خاصة رسالة ألف وقد واملشعوذون، السحرة يفعل كما
الحركات تلك وتأثري والفم والحلق الصدر يف العضالت حركات باختالف تختلف طبيعية

الهواء. يف
رمز الباء وأن وعال، جل للباري رمز فهو الواحد، يساوي األلف أن ذلك أمثلة ومن
وهي املوجودات سلسلة نهاية إىل وهكذا للطبيعة، رمز والدال للنفس، رمز والجيم للعقل،
من وغريها والقاف والصاد والهاء والعني الكاف أن ذلك من واستخلص العنرصية. املادة
بعضها املوجودات تلك عىل الدالة الحروف رضب حاصل هي السور أوائل يف الحروف
بعض بها بدئت التي األقسام قبيل من أقسام وإنها تحراه، الذي الحساب عىل بعض يف

باألسماء. مذكورة السور
واإلخبار الغيب علم بإمكان اإليمان عنه ننفي وال سينا ابن عن التنجيم ننفي ونحن
يقول ألنه وتسليم؛ تصديق بمسألة وليست فلسفية قضية عنده املسألة فإن باملغيبات،
العقول بصدور ويقول الزمان، يف وجودها سبب هو األزل يف باألشياء هللا علم بأن
العقل مرتبة بلغ والصفاء الكمال مراتب يف ترقى إذا اإلنسان عقل وأن هللا، من العلوية
ويكون وقوعها قبل األمور بعلم جرم فال الفعال، بالعقل دائم اتصال عىل وهو املستفاد
هذا الفيلسوف اعتقاد يكون وال الفعل، إىل القوة من وإخراجها إيجادها عىل سلطان له
منطقية قضية هو فإنما باملفكرين، يليق ال الذي التصديق قبيل من كأنه غريبًا الرأي

التصديق. طريق من ال الفلسفة طريق من النتيجة هذه إىل تنتهي
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واحد. طريق من ال سينا ابن رأي يف طريقني من الفعال بالعقل اإلنسان يتصل وقد
النسك طريق من به ويتصل الصحيح، والفكر الصادق التأمل طريق من به يتصل

الروحية. والرياضة
النساك طريق الثانية والطريق والحكماء، الفالسفة طريق األوىل والطريق

والصالحني.
وأنه أيامه، بعض يف التصوف عىل نفسه راض أنه منها يفهم سبحات سينا والبن
له وكانت الشهوات، عن والكف والزكاة بالصالة متوسًال الحقائق عن الكشف حاول
خالفات عىل يتعاىل رجل وهو الخري»، أبي بن سعيد «أبي زمانه يف املتصوفة بأكرب عالقة
أبو وكان العبادات، رضوب بني التسوية يف البعيد الشطح ذلك ويشطح الدينية الشعائر
الواصلني من كأنه نفسه ذات عىل ويطلعه الفلسفة معضالت يف ويستفرسه يسأله سعيد

األرسار. هذه عنهم تحجب ال الذين
لزحام خلق ولكنه الخلوات، وطمأنينة التصوف، لعزلة يخلق لم الرجل أن إال
الروح، سلطان عىل العقل سلطان فيه وغلب الرجال، ومكافحة الحوادث ومجاذبة الدنيا
امللكوت إىل «بالعقل» السفر يذكر املتصوفني إمام إىل يكتبها التي وصيته يف حتى فرتاه
سعيد أبي وبني بينه املودة تنقطع عجب فال الالهوت، إىل الوصول لطالب مرقاة ويتخذه

فيه: فيقول سعيد أبو ويعود

«ال��ش��ف��ا» ك��ت��اب م��ن م��رض ب��ه��م م��ع��ش��ر ع��ن األخ��وة ق��ط��ع��ن��ا
ال��م��ص��ط��ف��ى س��ن��ة ع��ل��ى وع��ش��ت رس��ط��ال��س دي��ن ع��ل��ى ف��م��ات��وا

ينمان ال البيتني هذين ألن سعيد، أبي طريق عىل طريقه يؤثر أن سينا البن وحق
الفيلسوف. عىل املتصوف به يرجح خلق عىل

أو قدره عن موجزة بكلمة وعقيدته سينا ابن مذهب عن الكالم نختم أن الواجب ومن
الطبيعية. والعلوم املنطق عالم أو الفلسفة عالم يف سواء اإلنسانية، الثقافة يف أثره عن
«إنه متحفظ: وال متحرج غري سبعني ابن قال كما يقولون لسمعته فالحاسدون

ليشء.» يصلح ال التآليف من له وما الفائدة، قليل الطنطنة كثري مسفسط
إثباته فإن دينه. بغري يدينون ممن كانوا ولو عليه يعتمدون بفضله والعارفون
كالقديسني الالهوت علماء أكرب إليها استند التي الدعائم من كان وخلودها الفردية للنفس
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موضوع يف رشد ابن عن اإلعراض بقدر عليه اإلقبال وكان الكبري، وألربت األكويني توما
التعميم. عىل «النفسيات»

وعالقته قزح قوس عىل مالحظاته قبيل من — الطبيعية مالحظاته كانت وقد
طبيعياته وكانت التجريبية. املدرسة إمام باكون من إعجاب محل — السحاب بأحوال
للدرس موضًعا أوروبة جامعات يف ظلت ألنها الحديثة؛ العلمية الفتوح أسباب من

قرون. عدة الطبية بحوثه مع واملراجعة
هذه يف نشأ حني وجدها كما اإلنسان بني ثقافة يرتك لم إنه الرجل يف يقال ما وأقل
املعرفة تراث من قليل غري يشء معه لزال زال لو شأن العقول توجيه له فكان الدنيا.

والتفكري.

أخرى مسائل

يقال أن ويمكن والروحية، الذهنية املسائل من كثريًا والفلسفة باملنطق سينا ابن تناول
الخطأ، اجتناب عىل وتساعد الزلل من تعصم سلبية آلة سينا ابن عرف يف كان املنطق إن

ميزان. واملنطق مصباح فهي البصرية، ونور الحكمة بهداية الحقائق تدرك وإنما
كمسألة سينا، ابن مذهب يف خاص شأن لها مسائل اإللهية، والفلسفة املنطق، ويف
فيها الكالم سبق مع املباحث هذه كتب يف باسمه تقرتنان ألنهما املعرفة؛ ومسألة الكليات

غريه. بمالمح تلتبس ال التي الشخصية ملحاته من عليهما ألقى ملا قبله، من
الجزئيات لوجود سابقة — مجردة أو — مفارقة موجودات هي قدمنا كما فالكليات

أفالطون. مذهب يف
الجزئيات. تصور من منتزعة ألنها الذهن خارج يف لها وجود ال أرسطو عند وهي
يرى ألنه الكبريين؛ الحكيمني رأي بني وسط املسألة هذه يف فرأيه سينا ابن أما
قبل فوجودها بعدها. وموجودة فيها، وموجودة الجزئيات، قبل موجودة الكليات أن
السماء يف مما ذرة مثقال عنه يغرب ال الذي اإللهي العقل يف أو هللا علم يف الجزئيات
والكوكبية األشجار جميع يف موجودة «الشجرية» ألن الجزئيات يف ووجودها واألرض،
بعد وجودها أما الناس. جميع يف موجودة واإلنسانية الكواكب جميع يف موجودة
تدخل التي املفردات معرفة من ونعرفها نشاهدها الذين نحن عقولنا ففي الجزئيات
املناطقة. يقول كما واآلحاد والفضول واألنواع األخبار معرفة من أو واحد، عنوان تحت
وأسبابها. املعرفة يف سينا ابن رأي والجزئيات الكليات يف الرأي هذا عىل ويرتتب
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الخالدة الحقائق هذه شهدت قد النفس ألن «تذكر» املعرفة أن أفالطون فعند
العقل بعالم واتصلت املادة غاشية من أفاقت كلما تذكرها فهي الجسد، يف حلولها قبل

والروح.
والقياس. املشاهدة عىل مبني وتفكري واستقراء مشاهدة املعرفة أن أرسطو وعند
مسألة يف بينهما وسط هو كما املسألة هذه يف الرأيني بني وسط سينا ابن ورأي
املشاهدة من الفكر فمعرفة حدس. ومعرفة فكر معرفة قسمان: عنده فاملعرفة الكليات،
الوحي سبيل عىل اإلنساني العقل يف الفعال العقل فيض من الحدس ومعرفة والقياس،

واإللهام.

الطبيب

يقول فكان وتحصيله، تلمذته أيام عن تالميذه إىل يتحدث أن يحب الرئيس الشيخ كان
فيه. املصنفة الكتب أقرأ ورصت الطب علم يف رغبت «ثم الطب: لعلم تحصيله عن لهم
فضالء بدأ حتى مدة أقل يف فيه برزت أني جرم فال الصعبة، العلوم من ليس الطب وعلم
املقتبسة املعالجات أبواب من عيل فانفتح املرىض وتعهدت الطب، علم عيل يقرأون الطب
الوقت هذا يف وأنا فيه، وأناظر الفقه إىل أختلف ذلك مع وأنا يوصف، ال ما التجربة من

«… سنة عرشة ست أبناء من
األوىل باملنزلة الرئيس الشيخ عند كانت والرياضيات الفلسفة أن هذا من ويؤخذ
اإللهيات تقديم يف لرأيه موافق ترتيب وهو الطبيعية، والعلوم الطب عىل تتقدم التي
يظهر ما عىل املسألة أن إال باألجسام. امللتبسة أو النفعية املعارف عىل املجردة واملعارف
ألنه والرياضيات الفلسفة يفضل فهو العلوم، ترتيب يف رأي مسألة ال استعداد مسألة
منها ويستمتع مراسها له فيلذ ملكاته، جهد بها ويستغرق قواه بكل دراستها يف يشعر
فيه؛ كله جهده يستغرق فال بالطب ويشتغل غريها، من بها يستمتع ال ذهنية برياضة
وليس ذلك أجل من ويستسهله تفكريه، من الذاكرة وجانب املالحظة جانب له يفرغ ألنه

سواه. عىل بالسهل هو
يكون أال به وحري زمانه، يف سواه عىل بالسهل الواسع العلم هذا يكن لم نعم
يف والعمل بالنظر مطالبًا األمراض لجميع طبيبًا فيه الطبيب كان الذي الزمن يف سهًال
العلم ذلك تحصيل يف سعيهم وقصارى جهدهم غاية أناس بذل هذا ومع واحد، وقت
مدافع غري العرص طبيب كان ألنه شأوه؛ من اقرتبوا وال سينا ابن شأو فيه يبلغوا ولم
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أربعة زهاء بأرسه العالم طبيب فأصبح الغرب إىل تواليفه انتقلت ثم كله، الرشق يف
من أحد استثناء بغري العاملية الشهرة تلك مثل الصناعة بهذه أحد يشتهر ولم قرون،

وجالينوس. بقراط أيام
يف «القانون» كتابه ترجم ثم عمره، من عرشة السابعة يف وهو بخارى أمري عالج
يف الطبية للدراسات مرجًعا فأصبح الالتينية اللغة إىل للميالد عرش الثاني القرن أواخر
إىل ولوفان مونبلييه جامعتي يف يدرس فكان أقصاها. إىل أقصاها من أوروبة جامعات
األساتذة عمدة للرازي املنصوري وكتاب الكتاب هذا وكان عرش، السابع القرن منتصف
العربية إىل وترجم عرش، السادس القرن طوال فرنكفورت وجامعة فينا جامعة يف
حتى طبعاته وتكررت بأرسه، العالم أرجاء بني بالطب املشتغلون اإلرسائيليون فتداوله
وتعدد عرش، السادس القرن وبداية الطباعة فن ظهور بني ما طبعة أربعني قاربت
النسخة وكانت حساب، يف تدخل فلم الكاملة طبعاته غري منه املقتبسة الكراسات طبع
النظر فأعيد الرتجمة، رديئة ١١٨٧ سنة يف الكريموني جريارد ترجمها التي الالتينية
بالصرب جديًرا الكتاب يرون ألنهم وتنقيحها؛ ملراجعتها مشقة كل العلماء وتجشم فيها

السماء. من وحي إىل ينظرون كما إليه وينظرون سبيله، يف الجسام املشقات عىل
ينظرون كانوا «إنهم الطب: تاريخ عن املطول كتابه يف Neuburger نوبرجر قال
يعاب ال الذي املنطقي تنسيقه له إكباًرا ويزيدهم معصوم، وحي كأنه القانون كتاب إىل
البديهية.» واملقررات املسلمة القضايا كأنها العصور تلك ألبناء تبدو كانت التي ومقدماته
فيه؛ نزاع ال بحق العاملية، املراجع بني الرفيعة، املكانة هذه سينا ابن كتاب تبوأ وإنما
العرصية املوسوعات عهد إىل كذلك وظل القديم، الطب مراجع من مرجع أوىف كان ألنه
واالستقصاء والتحري اإلحاطة مزايا له واجتمعت بقليل، عرش التاسع القرن قبيل
األعراض رشح من وفروعه الطب أصول يف الحضارة أمم تراث عىل فاشتمل والتنسيق،
الجراحة، وأدوات الجراحات ومواطن واألدوية، العقاقري أسماء رسد إىل العالج وصف إىل
عهد مطالع إىل املقتدون بها واقتدى زمانه يف نظريه قل املوسوعي الرتتيب عىل قدرة مع

الحديث. العلم
والسحر وبالشعوذة ناحية، من بالكهانة مشوبًا الوسطى القرون طب كان وقد
جميع عالج يف والعقاقري باألدوية مقرونة والتعاويذ األبخرة وكانت أخرى، ناحية من
يف مذهبه بحكم األوهام، هذه إىل سينا ابن يستدرج أن العجيب من يكن ولم األمراض.
هذا عىل عجب فال األحياء، بأجسام املوت وبعد املوت قبل واتصالها واألرواح النفوس
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ولكنه واألولياء، السحرة عند العالج لها يلتمس وأن لألمراض، علًال تكون أن املذهب
الطب موضوع يف دقيًقا، علميٍّا فصًال وطبه فلسفته بني يفصل أن عقله بقدرة استطاع
تأثري ينكر فلم والعقول. بالنفوس تعلق ما أو باألجسام تعلق ما منه سواء والعالج،
إال األمراض يعرف ال الطبيب أن قرر ولكنه الحي. الجسم يف السفلية أو العلوية األرواح
«املالنخوليا» أعراض رشح فلما املزاج، أحوال من وحالة جسدية، عوارض هي حيث من
نتعلم حيث من نبايل ال ونحن …» قال: ثم الجن. إىل ينسبونها األطباء بعض إن قال:
فيقع الجن من يقع كان إن إنه نقول: أن بعد يقع ال أو الجن عن يقع ذلك أن الطب
السوداء تلك سبب ليكن ثم السوداء، القريب سببه فيكون السوداء، إىل املزاج يحيل بأن

«… جن غري أو جنٍّا
يصف ثم الجسدية، األعراض من له بما األمراض عداد يف «العشق» يسلك هو بل
يذكر أن ذلك يف «والحيلة فيقول: — بها وأفاد جربها أنه روى وقد — عالجه يف الحيلة
وصار عظيًما، اختالًفا بذلك اختلف فإذا نبضه، عىل اليد وتكون مراًرا، تعاد كثرية أسماء
السكك، كذلك يذكر ثم املعشوق، اسم أنه علمت مراًرا ذلك وجربت عاود ثم املنقطع شبه
املعشوق اسم إىل منها كالٍّ ويضيف والبلدان. والنسب، والصناعات، والحرف، واملساكن،
خواص ذلك من جمعت مراًرا واحد يشء ذكر عند يتغري كان إذا حتى النبض ويحفظ
كان ما به واستخرجنا هذا جربنا قد فإنا وعرفته، والحرفة والحيلة االسم من معشوقه

منفعة.» عليه الوقوف يف
فيها رضر ال التي واملنومات الصالحة، التغذية فيه يذكر هو فإذا العالج، يصف ثم

اختالفها. عىل النفسية العوامل مع
حسنة نفسية طريقة األربع مقاالته يف النظامي، عيلٍّ بن عمر بن أحمد ذكر وقد
فصار سائمة، بقرة أنه وتوهم عقله، يف خولط بويه آل من فتى عالج يف سينا ابن اتبعها
واطبخوا اقتلوني، اقتلوني، حوله: بمن ويصيح األبقار خوار ويخور أربع عىل يميش
املريض الفتى من مسمع عىل يقف أن له تلميذًا سينا ابن فأوىص لحمي! من لذيذة أكلة
يقول: وهو كبرية، مدية يده ويف سينا، ابن دخل ثم إليك، مقبل الجزار ذا هو ها فينادي:
ووضعت بالحبال وأوثق األرض عىل فألقي بالفتى أمر ثم ألذبحها؟ البقرة هذه أين
مؤونة تساوي ال عجفاء، بقرة إنها كال، يقول: وهو الطبيب، نهض ثم عنقه، عىل املدية
قد كان املخبول الفتى ألن املطلوب؛ العالج هو هذا وكان … وتسمن تعلف حتى الذبح
خبال. عىل وخباًال هزال عىل هزاًال التغذية نقص فزاده نفسه، وأهمل الطعام عن صدف

واالعتدال. الصحة مع العقل إليه عاد ويغذيه ينفعه ما أكل فلما
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نستعظم فال وعالجه. طبه يف سينا ابن منهج عن اليشء بعض نعرف األمثلة: هذه ومن
األوهام من بعيد طبيعي، علم أنه عىل الطب يبارش طبيب عىل العاملية املكانة تلك
ويحيط الوحية الفطنة وتلك الصائب النظر بذلك عالجه يف ويستعني والخرافات،

األجسام. تصحيح يف النفس مداخل ينىس وال األعضاء، بعوارض
القرن إىل الفراعنة عهد من الطب (تاريخ كتابه يف Cumston كمستون األستاذ قال

عرش): الثاني

الفارق لريى سينا ابن إىل منه ينتقل ثم جالينوس، يقرأ أن إال اإلنسان عىل ما
املنتظم واملنهج والتنسيق الوضوح، كل واضح والثاني غامض، فاألول بينهما.

جالينوس. كتابة يف عبثًا عنهما نبحث ونحن سينا ابن كتابة يف سائدان

يف األقدمني: طب عىل سينا ابن أدخلها التي التصحيحات من جملة األستاذ تناول ثم
األمراض بعض وعالقة والجراحات، والصدر، الكبد، وأمراض والفالج، الجنون، عوارض
يقول جرم فال … النظري قليل واحد رجل خطاها أجيال خطوات هي فإذا بالخمر،
السهولة وهذه الباكر، النضج لهذا نظري بعده وال قبله يظهر لم «لعله كمستون: األستاذ
الفسيح.» األفق هذا مثل يف املثابرة هذه بمثل مقرونة الواسعة، الفطنة وهذه املمتنعة،

األديب

الرئيس: الشيخ تلميذ الجوزجاني قال

منصور وأبو الدولة، عالء األمري يدي بني األيام من يوًما جالًسا الشيخ كان …
فالتفت حرضه، بما فيها الشيخ تكلم مسألة اللغة يف فجرى حارض، الجبائي
ما اللغة من تقرأ لم ولكن وحكيم، فيلسوف إنك يقول: الشيخ، إىل منصور أبو
كتب درس عىل وتوفر الكالم، هذا من الشيخ فاستنكف فيها. بكالمك يرضينا
تصنيف من خراسان: من اللغة تهذيب كتاب واستهدى سنني، ثالث اللغة
وأنشأ مثلها، يتفق قلما طبقة اللغة يف الشيخ فبلغ األزهري، منصور أبي
عىل أحدها كتب: ثالثة وكتب اللغة، من غريبة ألفاًظا ضمنها قصائد ثالث
الصاحب، طريقة عىل واآلخر الصابي، طريقة عىل واآلخر العميد، ابن طريقة
عىل املجلدة تلك فعرض األمري إىل أوعز ثم جلدها. وإخالق بتجليدها وأمر
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الصيد، وقت الصحراء يف املجلدة بهذه ظفرنا أنا وذكر الجبائي، منصور أبي
عليه وأشكل منصور أبو فيها فنظر فيها، ما لنا وتقول تتفقدها أن فيجب
يف مذكور فهو الكتاب هذا من تجهله ما إن الشيخ: له فقال فيها، مما كثري
اللغة يف املعروفة الكتب من كثريًا له وذكر اللغة. كتب من الفالني املوضع
من يورده فيما مجزًفا منصور أبو وكان منها. األلفاظ تلك حفظ الشيخ كان
الشيخ، تصنيف من الرسائل تلك أن منصور: أبو ففطن فيها، ثقة غري اللغة
صنف ثم إليه، واعتذر فتنصل اليوم، ذلك يف به جبهه ما عليه حمله الذي وأن
ولم مثله، اللغة يف يصنف لم العرب)، (لسان سماه: اللغة يف كتابًا الشيخ

ترتيبه. إىل أحد يهتدي ال مسودته عىل فبقي تويف، حتى البياض إىل ينقله

طلب يف همته ووثبات أعماله، ومعهود الرئيس، الشيخ بأخالق شبيه كله وذلك
ليتوفر عهده عىل العلم مطالب من مطلب كان وما النظراء، عىل فيها والتفوق املعرفة
جرم فال وثقاته. أساطينه بني ويتمكن الغاية عىل فيه يويف أن دون سنوات، ثالث عليه

شعره: بعض يف بالبالغة مفتخًرا يقول

ف��م وال��زم��ان ق��دي��ًم��ا ال��ل��س��ان أن��ا ب��ه��ا ال��خ��ب��ي��ر ب��ي ف��اس��أل ال��ب��الغ��ة أم��ا

وتقوم زمانه أبناء يزكيها شهادة ألنها لنفسه؛ بالشهادة فيه ينفرد ال فخر وهو
من العارشة قبل القرآن حفظ أنه الستحقاقها ويرشحه ونثره، شعره من عليها األدلة
محصول من أضاف ما إليه أضاف ثم صباه، باكر من فصاحته عىل لسانه وانطبع عمره،
كان وإن األديب، بالفيلسوف الفالسفة بني يلقب أن له فحق والفارسية، العربية اآلداب

الحكماء. زمرة يف مكانه مثل إىل به يرتفع ال وحده األدب
لعله له تفرغ ولو الشعراء أوساط بني به لحسب سينا البن وحده الشعر حسب فلو
املرشق أدباء بني األول الرعيل يف معدوًدا أو الوسطى املرتبة هذه فوق منه بالًغا كان
الذي النصيب يف يخطئ فلم نرى، ما عىل للشعر يخلق لم ولكنه الفارسية، األرومة من
الحكيم وتفكهة املتسيل تسلية بمقدار إال وقته من يعطيه يكن ولم وقته، من إياه أعطاه

املشغول. وبطالة
أو به التكسب عن استغنى أنه وهي مقصودة: غري مزية شعره يف جاءته هنا ومن
شعره وكان حياته، أحوال من يحسه فيما ينظمه فكان املفتعلة، األغراض يف نظمه عن
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بأسلوب متصًال شعوره، ودخيلة مزاجه بطابع مطبوًعا حاالته، مختلف يف عليه داالٍّ كله
األمور. إىل النظر يف وطريقته تفكريه

الحاسدين حسد شكا فإذا والطموح، الغلبة ميدان يف مزاحًما محسوًدا الرجل فكان
قال:

ع��ذال��ي إل��ى ع��ي��اب��ي ب��ي��ن م��ا ف��ض��ائ��ل��ي ي��ح��س��دون ل��ق��وم ع��ج��ب
وك��م��ال��ي ن��ق��ص��ه��م م��ن واس��ت��وح��ش��وا ح��ك��م��ت��ي وذم��وا ف��ض��ل��ي ع��ل��يَّ ع��ت��ب��وا
األوع��ال ن��ط��ح��ة ي��ح��ق��ر ك��ال��ط��ود ب��ه ع��ب��ث��وا وم��ا وك��ي��ده��م إن��ي
ال��ج��ه��ال م��الم��ة ع��ل��ي��ه ه��ان��ت ل��ن��ف��س��ه ال��رش��اد ع��رف ال��ف��ت��ى وإذا

قال: الحياة حظوظ يف سبقوه الذين إىل نظر وإذا

ع��ص��م ل��ه م��ا ول��ك��ن ي��ج��دي، ف��ال��ج��د ج��ده��م ج��د إن ت��ح��س��دن��ه��م ال
ال��ن��ع��م ع��ي��ش��ه��ا ف��ي ن��ع��م��ت ورب��م��ا ن��ع��م س��وى ع��ي��ًش��ا ن��ع��م��وا وإن ل��ي��س��وا
ع��دم��وا ال��ذي م��ث��ل وج��دوا ال��ذي ل��ي��س ن��ه��ى ال��ع��ادم��ون غ��ن��ى، ال��واج��دون

ذلك صفوة السن تحرمه بمن خليًقا بالشيب شعوره فكان الجسد ملتعة محبٍّا وكان
كقوله: شعره أفضل من أبياتًا املعنى هذا يف فنظم املتاع.

ال��ت��ص��اب��ي؟ ف��ك��م ل��ي��ل��ه، وع��س��ع��س ش��ي��ب ص��ب��ح ع��ذارك ف��ي ت��ن��ف��س
ب��ال��ش��ه��اب م��ش��ي��ب��ك م��ن ف��رج��م م��ري��ًدا ش��ي��ط��انً��ا ك��ان ش��ب��اب��ك

كقوله: أو

ت��ن��ص��رم واألي��ام ي��ف��ت��ر، وال��م��رء واع��دة واألي��ام ي��وع��د ال��ش��ي��ب

كقوله: أو

غ��ط��ه أو وأخ��ض��ب��ه، ف��ع��رض��ه، وخ��ط��ه م��ن ب��د ال ال��ش��ي��ب ه��و
ش��ط��ه! ف��ي ال��ب��ح��ر م��ن ج��زع��ت وب��ل��ه؟ م��ن ال��ط��ل أأق��ل��ق��ك
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منها: أبيات يف الفخر فأحسن فخوًرا وكان

ال��خ��ذم ال��ص��ارم ك��ف��ى ي��خ��دم ك��ذاك ت��خ��دم��ن��ي األق��م ك��ان��ت وإن إن��ي

ومنها:

ال��م��ش��ت��ري ع��دم��ت ث��م��ن��ي غ��ال ل��م��ا واس��ع��ي م��ص��ر ف��ل��ي��س ع��ظ��م��ت إن��ي

ومنها:

األم��م ت��ح��ك��ي��ن��ي م��ك��رم��ة ب��أي أح��د؟ ب��ي ي��ن��ق��اس م��أث��رة ب��أي

فيها: قوله فمن الخمر، وأحب

ال��س��راج ض��وء غ��ل��ب��ت ص��رًف��ا ال��ك��أس ف��ي ص��ب��ه��ا
ب��ال��م��زاج ف��ط��ف��اه��ا ن��اًرا ال��ك��أس ف��ي ظ��ن��ه��ا

فقال: الفيلسوف مدح ومدحها

أول وه��ي أول، ق��دي��م ل��ك��ل ق��دي��م��ة ال��ق��دي��م ال��ص��وت ع��ل��ى ش��رب��ن��ا
ت��ع��ل��ل ال ال��ت��ي األول��ى ال��ع��ل��ة ه��ي إن��ه��ا ق��ل��ت ح��ي��ز ف��ي ت��ك��ن ل��م ول��و

الخمر: يحب كما يحبها كان التي املرأة ويف فيها وقال

ال��رح��ي��ق م��ن اس��ت��ع��رن س��ج��اي��اه��ا خ��ود أك��ل ال��ج��ف��ون، أس��اج��ي��ة
ص��دي��ق ع��ن ت��ن��اغ��ي ك��ان��ت وإن ع��دو م��خ��ب��ره��ا ال��ص��ه��ب��اء ه��ي

قال: كما شعره يف ينساها فال بالطبيعيات، عالم وهو

ج��دي��د وه��و ق��واي ج��دي��د أب��ل��ى ف��ص��رف��ه ال��زم��ان ال��ل��ه إل��ى أش��ك��و
ح��دي��د وه��ي م��غ��ن��اط��ي��س ص��رت ق��د ف��ك��أن��ن��ي ت��وج��ه��ت إل��يَّ م��ح��ن
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يقول: فهو املعرفة بغري معنى للحياة يرى ال حكيم وهو

ب��ي��ت ل��ل��ك��ل ف��ه��ي ال��ك��ل وذر ل��ت��رق��ى ب��ال��ع��ل��وم ال��ن��ف��س ه��ذب
زي��ت ال��ل��ه وح��ك��م��ة س��راج وال��ع��ل��م ك��ال��زج��اج��ة ال��ن��ف��س إن��م��ا
م��ي��ت ف��إن��ك أظ��ل��م��ت وإذا ح��ي ف��إن��ك أش��رق��ت ف��إذا

نظمه بيت يف ينساها فال واملحسنات، الجناس حب من الفرس جميع عند ما وعنده
قال: كما

ح��س��ام��ي ك��الم أو ك��الم��ي ح��س��ام ب��غ��ت��ة ي��ن��ال��ك أن وح��اذر ت��ن��ب��ه

ألمراء. سينا ابن شعر فهي الشعر، خرية من تكن ملن إن وأمثالها األبيات وهذه
فيلسوف! غري من يستحسن وقد فيلسوف، من يستحسن شعر وهي

وأسلوب فلسفي، وأسلوب مرسل، أسلوب أساليب: ثالثة عىل كان فقد نثره أما
املنشئني. احتفال به يحتفل منتقى

مؤلفاته. معظم يف أسلوبه وهو سائغ فصيح املرسل وأسلوبه
قديًما الفلسفة قراء أن إال رضورة لغري العسلطة فيه تكثر الفلسفي وأسلوبه

املتكلمني. سائر فيه يشبههم ال بنمط تخصصهم ألنها يشجعونها
محتفًال متأنًقا تقرأه وأنت لك يخطر فال بأسلوبه ويحتفل إنشائه، يف يتأنق ولكنه
رسالة يف قوله: البليغ، إنشائه أمثلة ومن … الفلسفية العسلطة تلك صاحب بعينه هو أنه

والقدر: القضاء

زمر أراك عرفته. الذي اإللف ذي وغري عهدته، الذي العهد ذي غري أراك يل ما
واجم النفس رائب األسلة3 معقول النقى2 ممصوص الورق ذابل النشاط1
وشفرة تعصف، وإعصاًرا تموج ونبًعا تلتهب رضمة بك عهدي بعد السحنة،

… الجماح مكبوح غري وجواًدا الغرب، هذاذة

ضعيفه. أي 1
املخ. فيها التي العظام 2
طرفه. اللسان أسلة 3
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ويخلع ينضو، ثم ليكسو، فإنه … أخياف رضبات للدهر كذلك فقلت …
… هجرياه والتبديل ديدنه، والتغيري يخلع، ثم

سابق يسبقه فلم الفلسفية مقاماته يف توخاه كلما األسلوب هذا له استقام وقد
جزالة يف شأوه عن بعضهم أقرص وربما واإلنشاء التنميق حلبة يف املقامات أصحاب من

كمعناه. والفخامة الجزالة وراء معنى عىل ينطو ولم العبارة. وفخامة اللفظ
الثقافة تاريخ يف وحده باألدب أسماؤهم عاشت كثريين أناًسا أن فيه ريب ال ومما

املحصول. هذا من أنفس محصول الشعر يف وال النثر يف لهم يكن ولم العربية.

شتى مشاركات

فرع زمانه يف يكن فلم عرصه، علوم جميع يف شارك قد سينا ابن إن يقال أن ويصح
معدود. رأي فيه له يذكر ولم وافر بقسط فيه يساهم لم اإلنسانية الثقافة فروع من

العلوم، يف موجزة موسوعة الطالب لبعض يؤلف أن والعرشين الحادية يف وهو سئل
الرياضيات. عدا ما يومئذ معروف علم بكل فيه وألم «املجموع» كتاب فألف

اختالفها. عىل والرياضيات الهيئة علم الثقات مساهمة فيها ساهم التي العلوم ومن
الشبهات، بعض إقليدس عىل وأورد إليها، يسبق لم ومسائل أشكاًال املجسطي عىل فزاد
يف مراكزها واتحاد أبعادها وتساوي الثوابت تشابه من أرسطو إليه ذهب فيما وشك
يف الثابتة الكواكب أن واضًحا بيانًا يل يتبني لم أني «عىل الشفاء: يف فقال واحدة. كرة
ذلك يكون أن وعىس بإقناعات، إال بعض، عىل بعضها ينطبق كرات يف أو واحدة كرة

«… لغريي واضًحا
ال ألنه الفضاء يف جسم وقوف من مانع ال وأنه متحركة، األرض أن مقرراته ومن
األشياء انجذاب وهو سبب، من لذلك بد فال وقوفه امتنع فإذا كان. حيث مكان من له بد

األرضية. الكرة مركز أو العالم مركز إىل
فذلك انتقال له كان «وإن … جسم يف كيفية ولكنه بجسم ليس النور أن وقرر
يف العرصيني مذهب إىل األقوال أقرب وهو … ينتقله» بعينه واحًدا شيئًا أن ال بالتجدد،

خالء. غري يف النور حركة
األرصاد بحسب عملت التي التقاويم يف الخلل تصحيح الدولة عالء إليه وكل وقد
األسفار تلو باألسفار العمل انقطاع لوال تصحيحها من يفرغ أن فأوشك القديمة،

األزمات. أثر يف واألزمات
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تحقيقاته أمثلة ومن إليه. األرضوما طبقات وعلم الجوية كالظواهر بالطبيعيات واشتغل
تعرض حركة فإنها الزلزلة «أما يقول: حيث الشفاء يف الزالزل عىل األغراضكالمه هذه يف
يتحرك أن له يعرض السبب ذلك أن محالة وال تحته، ما بسبب األرض أجزاء من لجزء
جسم إما األرض ويحرك األرض تحت يتحرك أن يمكن الذي والجسم فوقه. ما يحرك ثم
جسم وإما العصري، يف تولد إذا الخوابي يشق كما كالريح االندفاع قوي دخاني بخاري
الناري الجسم وأما أريض. جسم وإما ناري، جسم وإما هوائي، جسم وإما سيال، مائي
ويف القوي الدخان حكم يف محالة ال يكون بل رصفة، نار وهو األرض تحت يحدث ال
الذي مثل بسبب إال أيًضا الحركة له تعرض ال األريض والجسم املشتعلة، الريح حكم
الريحي الجسم وأما ذلك. للزلزلة الفاعل األول السبب فيكون األريض الجسم لهذا عرض
لتموج املوجب األرض تحت املنبعث هو يكون أن يجب فإنه ناري غري أو كان ناريٍّا

األمر.» أكثر يف األرض
عن قيمة فوائد — الشفاء سيما وال — كتبه يف تقررت التحري من النحو هذا وعىل
كالرياح الجوية الظواهر عن مالحظات له واجتمعت والحجارة، واملعادن الجبال تكوين
باب يف واحًدا حرًفا عليها يزيد أن له معارص وسع يف له يكن لم قزح وقوس والسحب

والتسجيل. املراقبة
يحسبون األقدمني بعض كان وقد اإلبصار، زاوية عىل وتكلم النظر حقيقة وعرف

املنظورات. عىل يقع العني من يشء بخروج يكون إنما النظر أن

واملالحظات الرياضة قواعد عىل فأقامها نظرية، دراسة بها وعني سماًعا، باملوسيقى وعني
قليل. غري فيها وأصلح النفسية،

ليستخرج القرآن يفرس كان ولكنه الكريم، القرآن سور وتفسري الفقه إىل زمنًا وانرصف
وعبقرية حية موسوعة الرجل كان جرم فال لخصناها. التي الفلسفية آلرائه مصاديق منه
بالعقل يسمى بأن جديًرا العقل ذلك يزال وال واملعارف، العلوم تغريت جرم وال ملهمة،

العقول. تفعله ما قصارى اإلنسانية الثقافة مجال يف فعل ألنه … الفعال
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وهما: عليهما، اختالف ال بنتيجتني املتقدمة الصفحات من القارئ يخرج
املتأخرة، العصور يف تغريت قد القديمة بالفلسفة اقرتنت التي العلمية املقررات إن
كما تزال ال الفلسفة مشكالت وأن الطبيعية، والعلوم الفلك علم يف مقرراتهم سيما وال

الجهود. تلك إليها انتهت التي الحلول من وأضخم الفالسفة جهود من أكرب كانت
القديم العلم أخطاء أن التعقيب هذا يف النتيجتني هاتني إىل نضيفه أن نحب والذي
هو الفلسفة موضوع ألن األقدمني؛ الفالسفة وال القديمة الفلسفة شأن من تغض ال
يشء املتعددة املوجودات عن الناس ومعارف يشء وهذه األبدية، ومسائله «الوجود»
عىل الحديث العلم ومسائل القديم العلم مسائل بعد باقية األبدية، الوجود فمسائل آخر.
املتجدد، الخالد املوضوع هذا يف األمس فالسفة كان حيث اليوم فالسفة يزال وال السواء،

عليها. والقياس بها لالستنارة القديمة الفلسفة حلول من كثري إىل يرجعون وهم
الفالسفة فهمه بما اقرتنت التي الفلسفية اآلراء تسخيف يف نبالغ أال الواجب ومن
إىل الفكر رسيان لتفسري بالعقول القول استنبطوا فإنهم والطبيعة؛ الفلسفة يف األقدمون
إىل األفالك من النور رسيان به لنفرس باألثري القول استنبطنا قد ونحن الجسدية، املادة
األجسام إن نقول كنا قريب عهد إىل ونحن املاء، من كلها األجسام أن وزعموا الفضاء.
األرسطية، وبالصور األفالطونية باملثل الكثريون منا سخر وقد الهدروجني. من كلها

لألعضاء. السابقة كاملثل فهي العضو تخلق الوظيفة إن بحق نقول ولكننا
وهو األصيل الفلسفة موضوع يف وال املنطق أحكام يف يؤخر وال يقدم ال هذا وكل

املوجودات. يف اآلراء تغري يغريه ال الذي (الوجود)
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منهم فاستنفدت منها مسألة يف كثريًا بالغوا األقدمني أن فنعتقد الفلسفية املشكالت أما
واملادة. العقل بني االتصال مسألة وهي الجهود: أعظم

أين من ندري ال ونحن واسطة. بغري مستحيل االتصال هذا بأن جزموا فإنهم
عىل املادة ماهية وال التحقيق عىل العقل ماهية نعرف ال كنا إذا االستحالة هذه جاءت
يف الكائنات بأن القول من ا جدٍّ أيرس املادة يف يؤثر العقل بأن القول أن وعندنا التحقق؟

معدوم. بينهما التأثري وأن منعزلني، أو متناقضني أصلني من تتألف واحد وجود
أخذها التي الثنائية العقيدة هو إنما كلها الفكرة هذه مصدر أن ظننا عىل ويغلب
وإله الظالم، وإله النور إله اإللهني: عقيدة وهي األقدمني، املجوس عن وغريهم اليونان

اإلفساد. وإله اإليجاد إله أو الرش، الخريوإله
من هي وليست معقولة وجهة عىل املشكلة حلت أنها بعضهم يتوهم عقيدة وهي
محدود غري الوجود واجب كالهما رسمديني إلهني وجود ألن يشء؛ يف الصحيح العقل
الوجود. رسمدي يكون ال محدود وكل اآلخر، يحد فأحدهما مستحيل. النهاية وال البداية
فهو األبدي الرش وجود أما منطقية. استحالة عليه ترتتب ال األبدي الخري ووجود
أو التعديم، يستطيع عدم ألنه العدم، وجود من أسخف هو بما بل العدم، بوجود قول
واجب فهو … وجوده يف بذاته مستغنيًا ويكون وعمل، إيجاب له يكون «سالب» يشء

ينصفونه! لو العدم واجب أو الوجود!
إليه ينسب أن عن فضًال يكون ال والعدم عدم، املطلق والرش وجود، املطلق فالخري
إله يف الرش أما نقص. من فيه بد ال املحدود ألن املحدودات يف الرش يوجد وقد التكوين:

األذهان. يف يخطر ما أعجب فذلك محدود غري رسمدي
يف البحث ظهر ثم الصغرى، آسيا يف «األورفية» النحلة إىل رست العقيدة هذه لكن
والهيوىل الرش بني فجمعا اليونان. عقول عىل غالبة وهي والرش، الخري ويف واملادة، العقل
الجهود تلك كل إىل واحتاجوا رسمديٍّا فصًال الطبيعتني بني وفصلوا والعقل، الخري وبني
هذه إال مفيد، قرار إىل منها ينتهوا ولم األجسام، يف العقول لتأثري واسطة عن للكشف

تفسري. إىل األشياء أحوج وهي األشياء، من شيئًا تفرس ال التي الثنائية
أثبت ألنه األجزاء، وتقسيم املادة عن نقائضه يف ا حقٍّ حكيًما األييل «زينون» كان لقد

فيه. شك ال ضالل للمادة تصورنا أن وهي واحدة؛ حقيقة
يف ومضينا نصفني إىل النصف قسمنا ثم نصفني إىل جسًما قسمنا لو إننا قال:
ال جزء إىل نصل أن بد ال أو مستحيل، وهو نهاية غري إىل نميض أن بد فال هكذا القسمة

جدال. بال باطل فهو محال تصور وكل مستحيل، كذلك وهو يتجزأ
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يتجزأ صغري جزء إىل تنتهي املادة أجزاء ألن حق، عىل كان الرجل أن ظهر وقد
فيه. كانت الذي الجسم يحدها ال إشعاع حركة إىل ينقلب ولكنه

فيها يؤثر ال وما فيها يؤثر ما نعلم فكيف باطلة، صورة أذهاننا يف املادة فصورة
التحقيق؟ وجه عىل

بينها فرق وال «الوحدانية» حول يدور واحد خلق الكائنات أن روعنا يف يثبت والذي
والتخصيص. التعميم بني الفرق غري

والحياة. العقل مظهر والتخصيص املادة، مظهر فالتعميم
الفضاء. من ومكان مكان بني فيه فرق ال «عام» شعاع صورها أبسط يف فاملادة
للرتكيب. تبًعا «الفردية» فيها ودخلت الرتكيب فيها دخل العقل من اقرتبت وكلما
درجات يف أو «الفردية» درجات يف الفرق هو وأعالها األحياء أدنى بني والفرق

واالستيعاب. باإلدراك كله الوجود يقابل الذي الفردي الوعي
والحيوان نوعها، شجرات من التميز قليلة فيه الشجرة ألن الفردية قليل فالنبات
ألن والحيوان النبات من أرقى واإلنسان التخصيص، من أقل فيه التعميم ألن منها أرقى
جميع عن باالستقالل مميز وعي له يكون حتى بعقله ارتفع كلما يتخصص فيه الفرد

العموميات. جميع عن أو األخرى، العوارض
ليس الذي األحد الواحد من أو الوحدانية، من االقرتاب هو الفردية يف االرتقاء هذا
هللا. صورة عىل مخلوق اإلنسان إن نقول أن لنا يسوغ الذي املعنى هو وهذا رشيك، له
التي االتصال مرتبة وتليها الكمال مرتبة هي فتلك األوج هذا إىل الوعي ارتفع ومتى

هللا. يف بالفناء املتصوفة يسميها
شعاع ومن التخصيص، أعىل إىل التعميم مصدر من فيه فجوة ال مطرد ارتقاء وهذا
نور إىل محدود نور ومن الغايات، غاية وهي رشيك لها ليس التي الوحدانية إىل النور

انتهاء. له ليس
عىل الفردية» «الحرية فيها ترتقي التي التاريخ خطوات الرأي هذا لنا يفرس وقد
إال تكون ال ألنها الجمال هي الحرية أن من اعتقدناه ما لنا ويفرس فيه، نكوص ال اطراد
التعديد من الحرية بارتقاء العبادات ارتقاء لنا ويفرس األشياء، بني والتميز النظام مع

التوحيد. إىل
تنعزل وملاذا املاديات؟ يف املعقوالت من التأثري يمتنع ملاذا نفهم ال املعنى هذا وعىل

منفصلني؟ كونني يف كأنهما أو متناقضني إلهني خلق من كأنهما والعقل املادة
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سينا ابن

هنا إىل ونقول: عندها نقف النهاية، يف واحدة وقفة من األبدية املسائل يف بد وال
العقول. سبح انتهى

إحاطة تكون إنما اإلحاطة ألن املوضوع؛ هذا يف العقل به يؤمن ما أول وذلك
فلن آخر وال له أول ال الذي الرسمد أما والتفريقات. الحدود إقامة يقبل الذي باملحدود

لديه. النهاية يف وقفة من بد وال عليه، يشء يقاس ولن يشء عىل يقاس
وأنها عقول ذوات األفالك إن قال حني الوقفة هذه تجاوز أنه يخال أرسطو إن

العقول. مصدر إىل تشتاق ألنها املريد حركة تتحرك
ذات األفالك أصبحت كيف إذ التعليل. بهذا واحدة خطوة الوقفة يتجاوز لم ولكنه
فعقلت تحركت إنها قيل إن وتحركت؟ عقلت قد هي أو وعقلت تحركت هل عقول؟
مصدر له وليس فيها فالعقل فتحركت عقلت قد كانت وإذا العقل، غري من إذن فالحركة

باملعقوالت. املحسوسات تأثرت فقد هللا من العقل تلقت قد كانت وإن غريها، من
إن يقال أن منها وأيرس وراءها، ما إىل أرسطو يتجاوزها ال التي الوقفة وهنا
ابتداء لها ليس قدرة ألنها الحدود تقبل ال قدرته وإن عليه يقاس ال اإللهي» «الوجود
لإلنسان تخلق أن عليها يمتنع ال قدرة هي بل االستطاعة. يف قصوى غاية وال انتهاء وال

اآلن. يجيزه ال ما يجيز عقله غري عقًال
قصارى وليس املعقول، إىل الفلسفات أقرب هي الدينية» «العقيدة أن نتبني ثم ومن

وإيمان. تصديق أمر أنه فيها األمر
للوجود. تفسري كل يف وقفة من بد ال

يحيط فقد محدود هو ما كل النهاية: يف الفالسفة وقفات من أصح املؤمن فوقفة
وال الزمان يحده ال رسمد قديم و«الباري» حدود له ليست بما إحاطة وال القياس، به

الوقوف. يحسن وهنا يشء. كمثله ليس املكان.
وكفى؟ عقيدة أألنه

العقول. شوط نهاية وألنه سليم، منطق ألنه بل كال،
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